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Sätt upp eller maila ut

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

Styrelsen för Stockholm Judoförbund
Vid årsmötet den 15 februari avgick Christine Hedman (Nacka JK) avgick och
ersättes med Claudia Wedemo (Täby JK). Övriga styrelsen och funktionärer
valdes om. Protokoll etc. hittar du på stockholmsjudo.se

Svenska Judoförbundets årsmöte
Vid årsmötet omvaldes sittande styrelse vilken medför att Michael Holm (IK
Södra) är Vice Ordförande och Kent M Andersson (Aktiv Ungdom Lidingö) är
Förbundskassör.

Svenska judoförbundets nya logo
Vid årsmötet introducerades Svenska Judoförbundets nya logo - för all
Svensk Judo.

Svenska Judoförbundets verksamhetsplan 2018-2020
Den sista verksamhetsplanen i SJF 2020 arbete är nu fastslagen. och avser
åren 2018-2020. Den kommer att sändas till er på klubben samt finnas på
judo.se. Använd den i ert strategiarbete.

J-SWOP
SWOP 2018 kommer att vara den 22 september i Torvallahallen. Som vanligt
är det invägning och iordningställande av hallen på fredagskvällen och på
söndagen efter tävlingen är det 08-randori och landslagsläger.
Klubbar som är med och hjälper till är som vanligt med och delar på det
ekonomiska överskottet.
Judo4Balance
Vårt Fallprojekt och konceptet Judo4Balance fortsätter att överträffa våra
förväntningar både gällande intresse och mediatäckningen. Under
judofestivalen 19-20 maj i Lindesberg så hålls den första öppna
utbildningen för Fallkompetens/trygghetsledare. Har du minst blått bälte
och en Assisterande Klubbtränarlicens kan du utbilda dig till
Fallkompetens/trygghetsledare. Anmälan till denna kurs kan göras via
Utbildningsmodulen eller Anmäl dig här. Genom vår sponsor AFA
Försäkring når vi helt nya målgrupper för judon. Den 6:e april bjöds
projektledaren Karin Strömqvist Bååthe in till PRO Stockholms Årsmöte där
över 100 lokalföreningsrepresentanter var representerade för att berätta
och inspirerar med lite fallpraktik. En pigg pensionär som såg Karin i
judodräkt på scen utbrast: ”Du borde ha gått till Specsavers”

Judo4Life -Step by Step – Unik Fortbildningskurs i Åldersanpassad
Judoträning (U9 – U18) med Jane Bridge och professor Michail
Tonkonogi som ger Högskolepoäng.
Det är hög tid att anmäla sig till vår fortbildning i Åldersanpassad
Judoträning. Första kurstillfället är i 21-22 april i Torvallahallen i
anknytning till SJO & Judo4Life Weekend (lördag 8.30 – söndag 16.00)
Andra helgen är den 12-13 maj i samband med Lugi Camp (Lördag 8.30 –
söndag 16.00). Efter de två helgerna ges möjlighet att ta en muntlig examen
och erhålla 1,5 högskolepoäng i Åldersanpassad Judoträning från Dalarnas
Högskola. Missa inte detta unika tillfälle med två fakta och praktikspäckade
helger med Jane Bridge, Michail Tonkonogi och Svensk Judos bästa
Metodikhandledare baserad på Svensk Judos nya strategi fr Åldersanpassad
träning: Anmäl dig här

Domarutbildning
Den 27 januari hölls en regelkurs i Skarpnäck av SJF:s Domarutskott.
Regelkursen är första steget mot en domarlicens, men även bl.a. coacher
som vill förstå reglerna bättre är såklart välkomna. 15 deltagare fick lära sig
regler, domartecken mm. På em. anslöt 35 intresserade nya deltagare då de
nya regeltolkningarna från 1/1 skulle förklaras.

Gratis utbildning
SISU Stockholm gör under 2018 ett slag för utbildningen och bjuder(!) då
på anmälningsavgiften till Plattformen och GTU1. Båda dessa kurser ingår i
Svenska Judoförbundets utbildningstrappa. Plattformen är ett krav för att få
licensen assisterande klubbtränare och GTU1 är krav att för att bli
Klubbtränare.
Se när nästa kurs går här:
http://www.sisuidrottsutbildarna.se/Distrikt/SISUIUStockholm/sokvaraut
bildningar/varakurserochutbildningar?parentId=-2

08-Randori
Årets andra 08-Randori var en fartfylld träning som hölls i Stockholms JK
Dojo tisdagen den 20 mars. Den första hölls efter SJO1. Nästa möjlighet till
sparring blir efter Södra Judo Open 2.

Special needs
13-15 april är det World Games i Beverwijk, Holland. IK Södra åker ner
dit tillsammans med flera andra svenska klubbar. Det blir träning, tävling
samt utbildning för tränare.

IK Södra har sin SN-terminsavslutning ute på Djupån 1-3 juni. Andra
klubbar är naturligtvis välkomna att vara med. Är du tränare och nyfiken
på hur SN-träning och tävling går till, kan komma och besöka oss och se
hur vi bedriver vår verksamhet. Kontakta Ann Löf eller Bengt Alm för
information om helgen. Se iksodra.com för info.

Greenhill International (16-17/6) & Stockholm Summer Randori
med Marcus Nyman (18-20/6)
Green Hill International är en ny tävling för killar och tjejer från U13 till
U21. Förutom deltagare från hela norden, så finns det ungdomar anmälda
från Polen, Portugal, Turkiet, USA och Ukraina. För andra året i rad finns
det möjlighet att träna Ne Waza och Tachi Waza Randori under ledning
av bland andra Marcus Nyman. Anmälan görs från www.greenhillintl.com
eller direkt på judoshiai. Eriksdalshallen är stället där allt händer.

Svenska Judoförbundet åter igen på Almedalen
SJF deltar för 3:e året i rad på RF:s Idrottens Dag på onsdagen i Almedalen.
Ansvariga för ”prova på” verksamheten under dagen är IK Södra Judo och
deras satellitträning Visby Judo. Svenska Judoförbundet håller även ett
seminarium om jämställd idrott på RF:s scen.
Dessutom arrangerar vi tillsammans med föreningen Social Venture
Network 2 st seminarier om vårt Judo4Balance koncept; Fallkompetens för
de i arbetslivet (torsdag kl. 10 på Campus Gotland) och Falltrygghet för våra
äldre (måndag kl. 16 på Campus Gotland). Flera aktiviteter med vår sponsor
AFA Försäkring i deras tält kommer också att arrangeras under veckan för
att illustrera vikten av fallkompetens.

Projektledaren för Almedalen är Kent M. Andersson. Har du vägarna förbi
Gotland under dessa dagar i tjänsten eller privat så tveka inte att dra på dig
dräkten och hjälpa till eller kanske bara visa upp ditt favoritkast.

Tränarutbildningen
Den 13-14 januari hölls det både en uppskattad Assisterande
Klubbtränarutbildning och en Klubbtränarutbildning i Skarpnäck under
ledning av: Micael Öberg, Karin Strömqvist Bååthe, Manuel Santos och
Tomas Rundqvist. Ett 50-tal tränare från när och fjärran passade på att
uppdatera eller erhålla nya tränarlicenser och utbyta erfarenheter.

GDPR
Dataskyddsförordningen, även kallad GDPR ska gälla fr.o.m. den 25 maj
2018. Syftet med förordningen är att stärka den enskildes integritetsskydd.
Svenska Judoförbundet kommer baserad Riksidrottsförbundets
rekommendationer att snart ge ut direktiv vad som den enskilda klubben
behöver göra. Innan dess kan ni på klubben dokumentera vilka
dataregister ni har innehållande personuppgifter.
http://www.rf.se/Personuppgifter/
Vi uppmuntrar alla Stockholmsklubbar att informera medlemmar att följa
Stockholms Judoförbunds Facebooksida för snabba och effektiva uppdateringar. Sprid detta
och gå in och lajka sidan idag!
www.facebook.com/stockholmsjudo

