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Verksamheten i korthet:
Störst och bäst under året var när Björn Nyberg, som domare, tog licensen IJF-A,
vilket är den högsta domarlicensen i judovärlden.
26/4 var en historisk dag då flera från Special Needs gänget graderade sig till 1
DAN, tillsammans med Uffe Wadström till 1 DAN och Teddy till 5 DAN.
Vi blev utnämnda till årets förening på Haninge Idrottsgala, dessutom så vann Daniel
Anglén pris. Priserna uppmärksammades i “Mitt i Haninge”.
Adam & Jenny har fortsatt träningen med våra tävlingsaktiva, och det har gett många
fina resultat och prestationer, runtom i Sverige och utomlands.
Vi har startat “Portalen” för intern kommunikation och utbildning, samt påbörjat ett
videotek fullt med filmer på uppvärmning, teknik och övningar.
KM utvecklades till en festival på sommaren och med fler “utanför dojo” aktiviteter.
Grönligan 2.2 som är vår satsning för våra 10 - 14 åringar som vill satsa lite mer på
sin judo fortsätter att jobba för att alla ska uppnå sina kortsiktiga och långsiktiga
judomål.
Vi har haft 4 st KM, 3 st Södra Judo Open och ett flertal läger av olika längd och
storlek.
Återigen har det varit ett aktivt år vad gäller prova-på dagar, med Almedalsveckan
och Solskensdagarna i Kungsträdgården i fokus. Även ett flertal andra “prova-på”
tillfällen runt om i Stockholm har genomförts.
Träning:
Vi har haft 31 schemalagda träningar i 6 lokaler (Skarpnäck, Farsta, Minneberg,
Huddinge, Torvalla, Saltsjö-Duvnäs), Dessutom är det glädjande att vår sattelit Visby
Judo haft träningar kontinueriligt under året. .
Sommarträning har bedrivits två gånger i veckan under hela sommaren i vår
sommardojo och lägergård Djupån.
Judo4All går starkt framåt i Skarpnäck och Torvalla, och Judo4Ladies har slagit rot
inför framtiden.

Utbildning:
Vi har internutbildat instruktörer, domare, funktionärer under tävlingar och läger.
Dessutom har vi skickat våra ledare, tränare och funktionärer på fortbildning genom
Svenska Judoförbundet och SISU Idrottsutbildarnas kursverksamhet. Karin
Strömqvist Bååthe & Manuel Santos har haft utbildningshelg för klubbtränare.
Judo4Life (som är förbundets satsning för att skapa en ännu mer inkluderande idrott)
har genomförts i samband med Södra Judo Open Weekends
Thabo Motsieloa kom till Skarpnäck och föreläste om föreningsliv, inkludering och
framgång i en kampsportsförening. Vi har haft besök av EJU:s vice president och
utbildningsansvarig tillika världsmästarinna Jane Bridge vid ett flertal tillfällen. Vi har
filmat en hel del övningar för kommande utbildningar.
Gradering:
1 DAN:
Daniel Anglén, Daniel Sjöblom, Christian Johansson, Johan Hörnfeldt, Johanna
Sjöstrand, Bernabe Orellana, Ulf Wadström.
5 DAN:
Teddy Tworkowski
Förbundets Representanter:
Michael Holm har varit ordförande i Stockholms Judoförbund, ledamot i
Domarutskottet, (DU) samt ledamot i Svenska Judoförbundet (SJF).
Tomas Rundqvist har varit senior advisor i SJF:s Special Needs utskott.
Christer Löfgren har ledamot i DU, samt pressansvarig för SJF.
Björn Nyberg har varit zonansvarig i Östra zonen för domarna.
Björn Nyberg har varit valberedning i SJF och även i Stockholms Judoförbund
Lars Andersson har varit revisor i SJF.
Karin Strömqvist Bååthe har varit utbildningssamordnare och klubbutvecklare för
SJF och även varit med i valberedningen för

Tävlingsresultat:
Under året har tävlingsgruppen rest över hela Sverige, och även utomlands.
Prestationerna och resultaten har varit fina, och framåt ser gruppen stark ut.
Några prestationer som stack ut var Alkamaar med Leonidas Hytönen Guld, Simon
Parker och Martin Söderberg Brons. SM Camilla Lundkvist Silver och Sandra

Lundkvist och Martin Söderberg Brons. NM Martin Söderberg Brons, Sandra
Lundkvist Silver.
Vi deltog även på:
- Sun City Judo Open
- Solnakampen
- Bremen
- Trolleträffen
- Sörmlandsträffen
- Copenhagen Påsk
- Pokaljakten Norrköping
- Budo Nord Lugi Camp Kidz Cup
- Linde Judo Open
- Göteborg Judo Open
- Staffanstorp
- RM
- Kata SM
Tävlingsarrangemang:
- 4 st KM (ca 100 tävlande / tävling).
- 3 st SJO (ca 400 tävlande / tävling)
- SJO 3, 507 deltagare på 6 mattor. U9, U11, U13, U15, U18, U21, Senior, Veteran,
Special Needs med besök från Rumänien. Tävlingen ingick även i arrangemanget
Judo4Life konceptet som skapar mötesplatser för olika mål och intressegrupper.
Domare:
- Björn Nyberg IJF-A, dömde Ungdoms-OS, J-EM i Maribor, mm
- Leonidas Hytönen,Samuel Alm Distriktlicens
- Kalle Bååthe, Kevin Aspelin, Ungdomsdistriktsdomarlicens
- Michael Holm dömde Kadett-EM, bla Final +90
Special Needs:
Ett stort år för Special Needs, med graderingar, fler priser till Daniel Anglén,
deltagande på prova-på dagar med Prins Daniel och mängder med läger och
tävlingar. David Lega testade judo för första gången.
Ett gäng åkte även till Grekland för tävling och läger.
Även tävlingar och läger i Staffanstorp, Beckis, Sommarläger i Djupån, Rumänien,
Göteborg och VM i Köln.
Läger:
Egna läger vi anordnat innefattar; Sportlov, Påsklov, Valborg, Spökläger, Julläger,
Sommar och även ett antal Grönliganläger.
Vi har även deltagit på:

- Landslagsläger i Borlänge
- World Class Judo Camp
- Holland
- Lindesberg
- Borlänge
- Judofestival i Lindesberg
En grupp åkte även till Island.
Övrigt:
Prova på judo:
Vi har varit i Farstahallen på prova-på 3 ggr under året. Vi deltog även på
Almedalsveckan, Solskensdagarna, Prova-på Dalarö, Idrottslyftet i Huddinge,
Liljeholmen och Skarpnäck.
Judons dag firades i Skarpnäck 28/10 med massa judo och tårta.
Slutord:
Ännu ett år att lägga till klubbens rika historia, och mängden judo, och kunskap, som
delats är massiv. Björn Nyberg som började som liten grabb för många år sedan når
ett enormt mål genom att ta högsta domarlicensen. Vi har haft besök av,
judoföräldrar, far och morföräldrar, världsmästare, idoler och förebilder, och delat
vidare kunskapen vi delgivits till nästa generation.
Under Södra Judo Open 3 så hade vi 507 tävlande på 6 matchområden. Barn,
Juniorer, Seniorer, Veteraner och Special Needs tävlade i samma lokal, under
samma dag, i samma sport. Ingen idrott i världen kan motsvara det. Få klubbar kan
anordna den fina tillställningen det blev, och samtidigt bli klara på 8 timmar. Vi kallar
oss klubben med hjärta, och den här dagen, och många andra, så syntes det så
tydligt varför.
Vi kommer dock inte nöja oss, utan vi vill ständigt vilja höja lägstanivån för hur vi
anordnar läger, tävlingar, prova-på, föreläsningar, utbildningar, träningar och allt
annat som ingår i att driva den här föreningen.
2018 är här och nu åker tåget igen!
Tack till våra Sponsorer!
- Örnsbergs Bageri
- JT’s Rörservice
- Party Party Production
- Monicas Tårtor
- Budo Nord
- Brickyard
- Ämpanadas

