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Styrelsen har haft ett mycket aktivt år med 18 protokollförda möten och samt flera planeringsoch arbetsmöten fysiskt och/eller digitalt. De speciella omständigheterna med den pågående
Covid-19 pandemin har krävt flera extra möten för att kunna ta ställning till klubbens löpande
verksamhet och anpassningar efter det rådande smittläget i landet och i omvärlden. Styrelsen
har dessutom arbetat med att uppdatera ett antal styrdokument såsom krisplanen och
stadgarna.
Styrelsen har passat på att ta del av det digitala utbildningsutbud som SISU Stockholm erbjudit
och styrelsen samt tränarna har förutom utbildningar också deltagit i ett flertal frukostseminarium
som
arrangerats
av
kommuner
där
vi
är
verksamma.
FUNKTIONER:

§

Special Needs (A-judo) Ansvariga: Ernö Galatz, Dick Rösselharth
Webmaster, Webbansvarig: Roland Nordlund
Revisorer: Christer Löfgren, Fredrik Gamrell
Valberedning: Björn Nyberg, John Ljunggren
Ansvariga för stipendier och utmärkelser: Ann Löf, Kristina Nyberg, Thomas Wahlström,
Ewa Braf, Karin Strömqvist Bååthe
Ansvariga för ekonomi, bidrag och IdrottOnline/Sportadmin:
Thomas Wahlström, Tommy Engström, Jim Jimmerholt, Ann Löf
Jämställdhets- och inkluderingsansvarig: Ewa Braf
Sponsoransvarig: John Ljunggren, Thomas Wahlström
Tränarrådet: Ann Löf, Karin Strömqvist Bååthe, Jim Jimmerholt, John Ljunggren, Thomas
Wahlström, Niklas Widing
Utbildningsansvarig: Ann Löf, Karin Strömqvist Bååthe
Fastighetsansvarig: Jim Jimmerholt, Niklas Widing, Christian Sellstone, Tommy Engström
Södra Judo Open arrangörskommitté: Roger Aspelin, Magnus Söderberg, John
Ljunggren.
Styrelsen vill rikta ett varmt tack till tränare, funktionärer och engagerade föräldrar, samt alla
våra medlemmar som har ställt upp i vått och torrt på ett eller flera evenemang.
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Verksamheten i korthet:
Det mycket speciella ”pandemiläget” till trots så har vi lyckats att arrangera årets första Södra
Judo Open 25 – 26 januari, och ett flertal andra läger och utbildningar av olika längd och
storlek. Vi har anpassat våra träningar efter det rådande smittläget. Under våren stängde vi
ner under två veckor när pandemin var ett faktum för att sedan öppna upp för träningar
utomhus på flertalet av våra platser. Barnträningarna har kunnat genomföras i stort sett som
vanligt men med mindre ”hoppande” mellan grupperna. Tyvärr fick vi dock sätta våra populära
fallförebyggande studiecirklar med Studieförbundet Vuxenskolan för pensionärer på paus med
de nya riktlinjerna för 70+:are. Även fallkompetens och judogruppen på AFA Försäkring fick
ta en ofrivillig paus när arbetsplatsen stängde. Dock kunde fallkompetensgruppen slutföra sina
träningar under hösten via zoom, vilket gick över förväntan.
Under senhösten stod IK Södra värd för den första ”Corona-anpassade” Zoongraderingen
efter rådgivning av Svenska Judoförbundets medicinska råd.
Adam Westman och Jenny Cederborg har fortsatt haft huvudansvaret för träningen med våra
äldre tävlingsaktiva, vilket gett många fina resultat och prestationer i Sverige och utomlands.
Våra aktiva har tävlat på mästerskap såsom EM U21 och EM U23.
1

Tomas Rundqvist fortsätter leverera inom A-judo.
Björn Nyberg fortsätter att klättra i rankingen som domare och har fått döma flera prestigefyllda
tävlingar runt om i Europa.
§
Vi har haft ett år med stor satsning på utbildning av våra ledare. Då flertalet läger och tävlingar
har blivit inställda har det funnits tid att ”fylla på” med utbildning istället. Förutom förbundets,
SISU:s och Kommunernas utbildningar har även ett antal av våra ledare deltagit i Högskolan
Dalarnas utbildning för Judotränare som är Nordens första Högskoleutbildning för judotränare.
Det är med glädje vi kan konstatera att över 500 medlemmar har ”hållit i och hållit ut” med oss
detta mycket speciella år.
Träningar:
Vi har haft 35 schemalagda träningar per vecka i nio lokaler (Skarpnäck, Farsta, Boo,
Huddinge, Torvalla, Reimersholme, AFA, Hägersten, Järfälla). Sommarträning har bedrivits
två gånger i veckan under hela sommaren i vår sommardojo och lägergård Djupån. Träning
bedrevs
under,
sportlov,
påsklov,
höstlov
samt
jul
och
nyårsveckan i samtliga lokaler, inomhus, utomhus och digitalt.
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Utbildning:
Vi har arrangerat flera interna utbildningar i form av tränarträffar med praktisk tillämpning
under SJO, samt teori och praktik under klubbens läger. Våra metodikhandledare har lett både
utbildningar till klubbtränare och assisterande tränare.
Flera tränare deltog på Judo4life – Step by Step – Steg 3 (att träna U18 & U21 tävlingsaktiva)
utbildning på Bosön 4-5 januari.
Vi arrangerade assisterande och klubbtränarutbildning i Skarpnäck 11-12 januari där klubben
fick nyexaminerade tränare: 6st assisterande och 5st klubbtränare.
Vi har deltagit i Judo4balance – Falltränarutbildning samt en utbildning om hur man bygger
styrka och rörlighet för gymnaster.
Vi deltog med 30 ledare på SJF Riksfortbildning som hölls digitalt. Ann Löf, Tomas Rundqvist
och Micael Öberg höll delar av den utbildningen. Solveig Malmkvist höll en timmes monolog
om kvinnor och judo i Sverige och om Södras historia.
Vi har deltagit på tio föreläsningar från SISU allt från ADHD kost, barnets spelregler, FAR på
recept och utbildning för styrelsen.
Vi har lyssnat på föreläsningar från GIH, Idrottsmedicin i Umeå samt deltagit i en
forskningsstudie om Corona och idrott på Malmöuniversitet.
Vi har haft mängder med lärgrupper för både gamla och unga.
§
Våra 50 ledare har deltagit vid 32 utbildningstillfällen.
Därtill har vi vaccinerat klubben mot doping, vilket är en utbildning i sig.

Assisterande och klubbtränarutbildning 11- 12 januari med IK Södra barn som de praktiserat på.
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Förbundets Representanter:
Michael Holm har varit ordförande i Stockholms Judoförbund, ledamot i Domarutskottet,
(DU) samt vice ordförande i Svenska Judoförbundet (SJF). Tomas Rundqvist har varit senior
advisor i SJF:s Special Needs (A-Judo) 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 fram till maj. Karin Strömqvist Bååthe har varit utbildningssteg och
projektledare för Judo4Balance för SJF.
Gradering:
Vi har graderat mängder med mon och kyu grader under året. Vi arrangerade en Corona
anpassad zoon gradering i Torvallahallen 21 november.
1 dan
Thomas Jansson
Kevin Aspelin

§

Graderingsansvarig för zon Öst Julia Hamilton med Thomas Jansson och Kevin Aspelin

2 dan
Martin Söderberg
Filip Wåhlin

Graderingsansvarig zon Öst med Martin Söderberg och Filip Wåhlin
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Tävlingsgrupp:
Vi har haft fyra aktiva i landslaget under året.
Kevin Aspelin, Kadett
Kalle Bååthe och Martin Söderberg, Junior
Leonidas Hytönen, Senior
Alla fyra har deltagit i landslagets läger och andra arrangemang anordnade av landslaget.
Leonidas Hytönen och Kalle Bååthe blev svenska mästare 1-2 februari, 2020. Martin
Söderberg och Kevin Aspelin knep varsin silvermedalj.

§ Westman, Martin Söderberg, Kalle Bååthe,
SM medaljörerna med coacher: Från vänster: Adam
Leonidas Hytönen, Kevin Aspelin, Jenny Cederborg.
Klubben har bland annat tagit medaljer på Baltic Sea, Danish Open och Borås Challenge
första kvartalet innan Coronarestriktionerna slog till.
Martin Söderberg och Kalle Bååthe blev uttagna och deltog på EM för U21 och U23 som hölls
på ett ”Coronasäkrat sätt” i Kroatien den 2-11 november.
Tävlingsarrangemang:
SJO arrangerades 25-26 januari (ca 300 tävlande deltog; allt från barn till senior och A-Judo).
Coronaanpassad träningstävling har arrangerats ett för landslaget och tre för klubbens
uttagningsgrupp.
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Domare:
Björn Nyberg blev uttagen av EJU att döma EM för seniorer. Micael Öberg dömde en tävling
i Tyskland. Vi höll domarkurs i Skarpnäck i januari.
Kim Aspelin har tagit ungdomsdomarlicens. Av 15 domare på SM var hela fem från IK Södra
(Christer Löfgren, Björn Nyberg, Michael Holm, Manuel Santos och Micael Öberg). Klubbens
domare har också deltagit på Södra Judo Open, samt träningstävling i samband med
landslagsläger i Torvallahallen samt klubbträningstävling i Skarpnäck och Torvallahallen.

Kim Aspelin med ungdomsdomarlicens. Björn Nyberg dömer EM & Södra Judo Open

A-Judo (Special Needs)
Under verksamhetsåret 2020 har A-judo verksamheten varit med i filmen ”Para Me” och i en
film om ”AckePacke” samt kämpat hårt för att bibehålla våra judoka trots de
§
träningsrestriktioner som drabbat verksamheten. Vi arrangerade en sommarfest med
uteträning, prisutdelning, lunch och fika.
Under julen då rekommendationerna gjorde att vi inte kunde träna så tillverkade vi egna
julkort och postade en julklapp till samtliga i A-judoka.
● De tider då vi har kunnat träna i dojon har vi under året haft förmånen att även
inkludera Vasastaden och Huddinge judoklubb på våra pass i Farstahallen (det
antalet ytterligare deltagare är inte medräknat i tillväxten).
● Vi har medverkat på ett större evenemang med träning och tävling som inkluderar
alla med en fantastisk utveckling under året hos våra aktiva.
● Vi har ökat Special Needs medverkan på Judo4All träningen på söndagar i
Skarpnäck och även börjat få med deltagare som assisterande tränare för barn.
● Vi har deltagit på en prova på tillfällen i Stockholms län för att visa upp vår
verksamhet och attrahera flera deltagare.
● Under perioden med utomhusträning deltog A-judoka i den ordinarie träningen likaså
när deltagare som var under 15 år fick träna slogs grupperna samman i en grupp och
våra A-judoka inkluderades i ungdomsgruppen.
● Vi har haft förmånen att fördjupa våra kontakter med Stockholms stad
Idrottsförvaltning där vi fått möjlighet att göra direktutskick av information till alla
gruppbostäder och LSS-verksamheter i staden.
● Vi har haft träning och utbildning med Hamana sensei och Jane Bridge.
● Vi har besökt skolborgarrådet och sett Stadshuset.
● Vi har under året jobbat med Autjudo projektet under det Europeiska
utbildningssamarbetet Erasmus tillsammans med representanter från Spanien,
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●

Irland, Holland, Schweiz och Italien. Syftet med projektet är att hitta en gemensam
utbildningsplattform/koncept för Judoka med funktionsnedsättning och de tränare
som utbildar dom.
Vi har skapat instruktionsfilmer på utomhusträning som skickats Hamana sensei för
att visa hur vi jobbat under pandemin

§

Välrenommerade tränarna på A-Judolägret: Hamana Sensei, Jane Bridge, Ann Löf, Andrei Van Zyl,
Tomas Rundkvist.
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Läger:
Egna läger som vi har anordnat under året är:
• Sportlovsläger med Jane Bridge och Andrei Van Zyl
• Spökläger
• Julläger
• Sommarläger med extra aktiviteter så som besök på Lida, Paradiset, Extremfabriken,
SUP paddling och Bosön för rundvandring och träning med svenska landslaget.
• Oktober- och novemberläger med tävlingsinslag i Torvallahallen.
• Vi har arrangerat läger för landslaget med tävlingsinslag och OS tema för ”kidzen”.
• Flera Kata läger under året med ett stort intresse av deltagare från andra klubbar.
Utöver det har vi deltagit på landslagsläger, riksrandori och World Class judo camp.
I samband med SJO1 så anordnade vi också ett träningsläger.
World Judo Day firades den 28 oktober.

§

Judogympa på Sommarläger i Djupån

Coronajudo:
Ställ om, ställ upp, håll ut! Det blev årets slogan och vi ställde om. Vi tränade utomhus på
gräs, grus, staket. Massor av fys och teknik i form av tandeko renshu. Vi gjorde veckans
filmer för både judo och fys och vi lärde oss träna judo digitalt. Vi vägrade att ställa in - vi
ställde om.
Övrigt:
Vi hade ”prova-på” under Farsta Sport Campus under sommarlovet och flera idrottsdagar
runtom i Stockholm. Vi fick nya overaller och andra profilkläder från Länna Sport som kan
beställas via deras webshop. Vi hade många jämna födelsedagar allt från 40–70 år som firades
ordentligt. Vi har haft julavslutning i alla våra grupper allt från judomatcher till uppvisning och
tomten. Vi har varit i final på Haninge idrottsgala med 3 personer. Vi var i final i Stockholm som
årets ungdomsklubb. Tyvärr blev det inga vinster detta år från Haninge. Men vinst blev det
istället för Ernö Galatz och Dick Rösselhart som fick Stockholms Stads
ungdomsledarstipendium.
Under året har vi även uppdaterat vår krisplan och våra stadgar.
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Slutord:
År 2020 kantades av både glädje och sorg. Vi tog farväl av klubbens genom tiderna snålaste
och bästa kassör Lasse Andersson. R.I.P Lasse. Vi gladde oss åt att Martin Söderberg och
Kalle Bååthe representerade Sverige och klubben på mästerskap (junior och U23 EM) likaså
vår domare Björn Nyberg fick representera klubben och Sverige som domare på mästerskap
på senior EM. A-judo gänget fortsätter att imponera med sin kämpaglöd. Inkluderingen och att
alla kan träna judo har stärkt vår gemenskap mycket tack vare detta underbara gäng.
Vi utbildade våra ledare som aldrig förr och vi blev starkare, fick bättre teknik tack vare
uteträning på olika underlag, mängder med fys och tandeko renshu. Vi lärde oss om
digitalmöten, Teams, Zoom och vi har börjat med judoträning digitalt.
Vi längtar alla till att få kasta varandra i mattan, få tävla och träffa vänner i andra delar av
landet och världen. Vi blickar framåt åt 2021 ett år med judo ”på riktigt” och ett OS att se fram
emot.
Ett varmt tack till vår mångfaldiga medlemsskara som gör vår klubb så unik och till ”klubben
med hjärta! Och till våra trogna Sponsorer!
Örnsbergs Bageri, Party Party Production, Budo Nord, Optimera, Haninge Sotning &
ventilation, Länna Sport, Järilstugan AB

§

Verksamhetsberättelse 2020 – IK Södra

9

