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Tommy Macias, Saltsjö, vinner sitt andra Grand Prix-guld 2018 

Foto: (c) Sabau Gabriela 
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Stockholms Judoförbunds verksamhetsberättelse 2018 

 
Stockholms Judoförbunds styrelse får härmed lämna följande verksamhetsberättelse 
för tiden 1/1 – 31/12 2018.  
 
Styrelsens sammansättning och övriga funktionärer:  
 

Ordförande:    Michael Holm 
Kassör:      Kent Andersson 
Ledamöter:     Patrik Wennerland (vice ordförande) 
    Tume Wihamre (sekreterare) 
    Claudia Wedemo 
    Caroline Macias 
    Evangalin Fernando 
 
Revisor:      Marko Ahola 
Revisorsuppleant: Roine Sundberg 
   
Valberedning:   Björn Nyberg, Kenneth Larsson & Karin Strömqvist-Bååthe 

 
Stockholms Judoförbund har haft sex protokollförda möten under verksamhetsåret, 
förutom det konstituerande mötet. Många frågor har behandlats via telefon, mail 
och kontakt vid olika judoarrangemang.   
 
Allmänt om 2018:  

• Vi har vid årets slut 21 st (21) klubbar i förbundet. Antalet medlemmar i förbundet 
är 3169 st (2957). Vi välkomnade 1 ny klubb, Visby Judoklubb, och tackade av 1, IF 
Järfälla Judo. 
 
 
Verksamhet inom distriktet 

• J-SWOP var tillbaka efter ett års uppehåll 

• En domarkurs samt en domarfortbildning för distriktets domare och coacher har 
hållits i samarbete med SJFs domarutskott (DU). 

• En riksgradering och en zongradering hölls i december i IK Södras dojo. 

• Distriktskataträningar har bedrivits i förbundets regi. 

• Flera samträningar, 08-randori, arrangerades i förbundets regi inför uttagningen 
av Team-08 (RM-laget). 
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• 4 st informationsbrev med löpande information om verksamheten har sänts ut 
under året till alla klubbar med kopia till SJF samt publicerats på hemsidan.  

• 2017 års ungdomsstipendium gick till Saga Kävrestad, Upplands Väsby JK och 
Miljohn Maxlin, Stockholms JK 

• Judo visades upp på Kampsportsfestivalen på Stockholmsmässan i 2 dagar i 
december.  
 
Verksamhet utanför distriktet   

• Distriktets judokas har deltagit i ett stort antal internationella tävlingar. 

• 15 guldmedaljer på Senior-SM, Veteran, U18- och U21-SM till Stockholmsklubbar. 

• Guld till killarna på RM för distriktslag och silver till tjejerna. 

• IK Södra visade tillsammans med SJF upp judo under Almedalsveckan i Visby. 
 
Under året har följande judoka hemmahörande i Stockholm varit med i Landslaget: 
 
Mia Hermansson, SPIF 
Tommy Macias, Saltsjö 
Joakim Dvärby, SPIF 
Robin Pacek, Saltsjö 
 
Utvecklinsgtrupp : 
Emil Mattsson, Stockholms JK 
Julius Sonerud, SPIF 
 
Följande domare med internationell/kontinental domarlicens hemmahörande i en 
Stockholmsklubb har under 2018 deltagit i minst en tävling sanktionerad av EJU/IJF 
Christer Löfgren, Björn Nyberg och Michael Holm, IK Södra, Marko Ahola, Tyresö 
samt Raja Fernando, Tumba. Ett särskilt grattis till Michael Holm som i juni klarade 
testet till IJF-A-licens! 
 
Ekonomi 
Förbundets ekonomi är stabil och bra. En speciell årsredovisning finns framtagen 
som redovisar förbundets ekonomiska ställning. 
StockholmsIdrotten ser ju nu över hur bidrag ska delas ut fr.o.m 2020, det slutgiltiga 
beslutet tas på deras stämma i mars 2019. Vi hoppas att minst kunna bibehålla vår 
nuvarande nivå.  
 
Slutord   
Stockholms Judoförbunds styrelse vill slutligen tacka de föreningar som ställt upp 
och hjälpt till vid våra arrangemang under 2018, stort tack och med förhoppningar 
om framtida gott samarbete under 2019.  
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Patrik Wennerland  Michael Holm   Kent Andersson 
Vice ordförande   Ordförande   Kassör 
 
 
 
 
 
Tume Wihamre   Claudia Wedemo   Evangalin Fernando 
Ledamot             Ledamot    Ledamot 
   
 
 
 
     Caroline Macias 
     Ledamot 


