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VERKSAMHETEN I KORTHET 
Häftigast under 2016 var att äntligen efter att väntat sedan 1982 så kunde ett stort gäng från våra 
Special Needs grupper träna på Kodokan tillsammans med ca 100 aktiva från 
Sverige,Norge,Holland,och Japan och det blev dunder succé. 
Tomas Rundqvist är dessutom ansvarig för judon inom Special Olympics, och gör ett fantastiskt 
jobb för att möjliggöra träning och  tävling för dessa aktiva. 
Klubben har detta år fått pris i Tillgänglighet av Stockholms stad och Haninge Kommun för sitt 
arbete med inkludering.  
 
Björn Nyberg blev uttagen att döma EM för U18 i Bulgarien och EM för klubblag i Serbien. 
Christer Löfgren, Michael Holm och Björn Nyberg har under året varit och dömt på både European                
Open och European Cup för allt från kadetter till seniorer. Manuel Santos gör ett jättejobb för att                 
utbilda nya domare. 
 
Klubben växer och under 2016 har vi haft 522 registrerade medlemmar, vilket gör att vi befäster 
vår position som näst största judoklubb i Sverige. 
 
Vi fick två nya svartbälten till klubben under året - Samuel Alm och Leonidas Hytönen. 
 
Under året så tog klubben ett flertal stora medaljer, främst var Sandra Lundkvist och Leonidas 
Hytönen som blev Nordiska Mästare och tog flera ytterligare medaljer under året. Camilla 
Lundkvist vann Swedish Judo Open (SWOP) för kadetter. Johan Nordström tog silver på 
Senior-SM.  
 
Vi har under året jobbat vidare med våra många tävlingsarrangemang. Utöver fyra välbesökta 
Klubbmästerskap så har vi också arrangerat tre st.  Södra Judo Open (SJO). I anknytning till SJO 
#2 så arrangerade vi även SM för seniorer med uppträdande av bandet Rockfolket och 
Seniorlandslaget som skrev autografer som extra krydda. 
 
Teddy, John, Ann ,Karin ,Jim har i sitt arbete för klubben varit en viktiga ambassadörer då dom 
förutom undervisa klubbens medlemmar även haft “prova på” verksamhet i skolor under 
lovaktiviteter, Olympic Day och Idrottens Dag på Almedalsveckan, vilket bland annat resulterat i att 
vi till 2017 startar en satellitträning på Gotland som tidigare inte haft någon regelbunden 
judoträning på ön.  
 
Vid Haninge Idrottsgala vann Sandra Lundkvist pris som årets unga idrottare, Elin Härnvall Flaten 
som Årets unga Idrottsledare och Daniel Anglén som årets idrottare med funktionshinder  
 



På Svenska judoförbundets judo gala 2016 utsågs Bengt Alm till Årets ledare 2015 och Daniel 
Anglén till Årets judoka med funktionshinder 2015. 
 
Ett händelserikt år! På följande sidor återges mer detaljerat vad klubbens medlemmar har 
åstadkommit under året. 
 
 
TRÄNING 
IK Södra har under 2016 haft 31 schemalagda judoträningar per vecka under våren och  hösten i 
våra sex olika dojos i Skarpnäck, Torvalla, Farsta, Huddinge, Minneberg och Duvnäs. Vår 
familjejudo / Judo4all har varit en succé i Skarpnäck och i Torvallahallen. Nystartad träning 
judo4Ladies växer. Sommarträning har bedrivits i klubbgården Djupån under hela sommaren. 
 
Klubben har arrangerat ett stort antal läger under året. Vi har haft allt från endagars till veckolånga 
läger,  från barn, motion och kata till tävlingselit. 
 
Klubbens medlemmar har även deltagit flitigt på olika läger och tävlingar runt om i Sverige och 
Europa. 
 
Tillsammans med Stockholms Judoförbund har vi haft graderings- och kataträning i Skarpnäck 
främst på fredagar.  
 
Klubben har haft 522 medlemmar registrerade i Idrott on-line (IDOL) vilket är idrottens 
gemensamma närvarosystem.  
 
 
UTBILDNING 
På våra sommarläger har vi utbildat våra ledare till instruktörer, domare och funktionärer. 
Dessutom har vi under bägge terminerna haft löpande utbildning för funktionärer, domare och 
instruktörer. 
 
Karin Strömqvist Bååthe har fortsatt sitt arbete som utbildningskoordinator för SJF och har därmed 
kunnat hjälpa klubben på bästa sätt i arbetet med att få fram ännu bättre ledare coh funktionärer.  
 
Vi har haft deltagare på Riksfortbildning i Lindesberg på temat: Åldersanpassad Träning för 
judoutövare under ledning av Professor Michail Tonkonogi. 
Vi  tillsammans med Svenska judoförbundet arrangerat en Mentorskapshelg för kvinnliga tränare 
med Jane Bridge, 8 Dan, från Storbritannien. Hon ledde också mycket uppskattade träningspass i 
Djupån under vårt FlaggAnnLäger ii sommar. 
 
Christer, Marcus Elfver, Michael och Manuel Santos deltog också på årets seminarium för domare              
och coacher i Lund. Christer, Michael, Manuel och Björn deltog på fortbildning för domarutbildare i               
samband med Lag-SM. Björn har varit ansvarig för alla domare i östra zon. Michael deltog på                
Europeiska Judoförbundets domare- och coach seminarium i Polen. 
Manuel har hållit utbildning på Åland och löpande på klubben under året. Han har även speciell                
domarutbildning för Special Needs på förbundsnivå. 
Flera av våra medlemmar har under året varit på kurser och utbildningar hos SISU. 
 
  



 
GRADERING 
Klubben har under 2016 fått följande nya Dangrader: 
 
5 dan 
Björn Nyberg 
Michael Holm 
 
1 Dan 
Samuel Alm 
Leonidas Hytönen 
 
Vi har graderat 250 judoka till nya mon-grader och 20 till nya kyu-grader. 
 
 
FÖRBUNDETS REPRESENTANTER 
Vi har haft följande representanter från klubben: 
 
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. 
 
Marcus Elfver har varit zonansvarig i Östra zonen för domarna. Dessutom revisorssuppleant i SJF. 
 
Björn Nyberg har varit valberedning i SJF och även i Stockholms Judoförbund 
 
Lars Andersson har varit revisor i SJF. 
 
Marcus Elfver har varit revisorssuppleant i SJF 
 
Karin Strömqvist Bååthe har varit utbildningssamordnare och klubbutvecklare för SJF 
 
 
TÄVLINGSRESULTAT 
Under 2016 har Leonidas Hytönen, Camilla Lundkvist och Martin Söderberg varit med i 
utmanartruppen för kadettlandslaget. 
 
Internationellt 
Årets största internationella framgång är Sandra Lundkvists och Leonidas Hytönen med guld på 
Nordiska Mästerskapen och Camilla Lundkvist med guld på Swedish Judo Open (SWOP) för 
kadetter 
Daniel Anglén vann guld i Holland och i Göteborg på internationella tävlingar. 
 
Klubbens resultat på  Svenska Mästerskapen 
Johan Nordström tog silvermedalj på Senior-SM i Stockholm. Sandra Lundkvist tog brons. 
 
Sandra Lundkvist tog silver på junior SM. 
 
  



 
Martin Söderberg tog silver och Camilla lundkvist tog brons på kadett SM . 
 
I RM för U18-distriktslag så vann Stockholmslaget silver för både killar och tjejer. Sandra och 
Camilla Lundkvist, Malou Wallentin representerade IK Södra i Stockholms tjejlag. Simon Parker, 
Martin Söderberg och Leonidas Hytönen deltog i killaget.  
 
 
TÄVLINGSARRANGEMANG 
IK Södra har arrangerat 4 klubbmästerskap (ca 90 deltagare per gång), 3 Södra Judo Open (ca 
400 deltagare per gång i genomsnitt) samt varit medarrangör i SWOP för U21 och U18. Södra 
Judo Open har varit öppen för ALLA – från minsta U9 till veteran och självklart också Special 
Needs.  
Vi arrangerade ett SM för seniorer. i samband med SJO 2  
 
 
DOMARE 
Björn Nyberg blev uttagen att döma EM för U18 i Bulgarien och EM klubblag i Serbien. 
  
Christer Löfgren, Michael Holm och Björn har under året varit och dömt på både European Open                
och European Cup för både seniorer, juniorer och kadetter i bl.a. Ryssland, Skottland, Estland,              
Italien, Bulgarien, Österrike, Tyskland, Spanien, Portugal, Polen m.m. Christer, Marcus Elfver,           
Michael och Manuel Santos deltog också på årets seminarium för domare och coacher i Lund.               
Christer, Michael, Manuel och Björn deltog på fortbildning för domarutbildare i samband med             
Lag-SM. 
  
Christer och Michael har under året varit med i Svenska Judoförbundets domarutskott. Marcus och              
senare Björn har varit ansvarig för alla domare i östra zon. Michael deltog på Europeiska               
Judoförbundets domare- och coach seminarium i Polen. 
Klubbens domare har funnits representerade vid samtliga internationella tävlingar i Sverige, som            
J-SWOP och Budo Nord Cup, samtliga SM-tävlingar, och dessutom vid flertalet av de svenska              
nationella tävlingarna.  
 
 
PARASPORT Special Needs Judo 
Vi har under 2016 bedrivit träning för handikappade i Farsta och i Torvallahallen, totalt 3 pass i 
veckan. 
 
Bengt Alm,  Tomas Rundqvist, Ann Löf, Lars Hintze, Niklas Holmström, Teddy Tworkowski, Ernö 
Galatz, Dick Rösselhart och Curre Sandberg har varit tränare. Dessutom har vi varit på läger och 
tävlingar i både Linköping, Göteborg, Kumla och på Beckomberga i Bromma. Medlemmar i denna 
sektion har också varit väldigt aktiva vid våra prova-på-tillfällen och vid uppvisningar. 
 
Daniel Anglén vann guld på Special Olympics i Göteborg och guld i Holland. 
 
Tomas Rundqvist har också haft en viktig roll inom Special Olympics-rörelsen som huvudansvarig 
för judon. 
Vi har varit och tränat i Japan och gjort succé på Kodokan 
  



 
LÄGER 
Klubben har deltagit på flertalet Riksrandori under året, där tävlingsintresserade från hela Sverige 
tränar tillsammans. 
 
Klubben har varit på World Class Judo Camp i Skurup  
 
Dessutom har vi haft många läger under året inom klubben, dels endagsläger med fokus på teknik 
och fys, men också Påskläger, Sportlovsläger, Spökläger, Julläger, Sommarläger, Valborgsläger, 
Komigångläger, Special Needs läger och Motionsläger. Vi tycker det är viktigt att arrangera läger 
dels för att  ge våra medlemmar möjlighet att lära sig mer judo, men också för att skapa en nära 
sammanhållning och god stämning inom klubben. 
 
 
ÖVRIGT 
Som vanligt hade vi medlemmar på läger i Polen under sommaren, där Teddy fungerade både 
som ledare och organisatör. 
 
Vi firade judons dag den 28 oktober självklart både med judo träning och tårta 
 
Vi har deltagit vid prova-på-tillfällen vid Huddingedagarna, på lov och vid idrottens dag på 
Almedalsveckan på Gotland. Vi deltog också på Olympics Days i Kungsträdgården och i Farsta 
 
Vid Haninge Idrottsgala vann Sandra Lundkvist pris  som årets unga idrottare, Elin Härnvall Flaten 
som Årets unga  Idrottsledare och Daniel Anglen för årets idrottare med funktionshinder  
 
Vi har fått pris i tillgänglighet av både Stockholm stad och Haninge Kommun som vi givetvis är 
mycket stolta över då vårt motto är: “Judo för alla med glädje och kvalité” 
 
 
SLUTORD 
Vi jobbar vidare mot vår vision med 1000 medlemmar i 10 olika träningslokaler år 2020. För att nå 
dit behöver vi fler nya träningslokaler och framför allt fler tränare som vill leda träningar 
regelbundet. Under 2016 hade vi inte tränarresurser att öppna några nya lokaler, men däremot har 
vi ändå lyckats växa till 522 medlemmar så vi är på rätt väg. Vi har under året rustat upp 
Skarpnäck ordentligt för att vi ska kunna ha en riktigt välfungerande träningslokal som alla 
medlemmar kan vara stolta över och glada att gå till. 
 
Judo är en idrott man ska kunna – och vilja – hålla på med hela livet, och IK Södra har alltid haft 
som ambition att stötta våra medlemmar så att de kan komma så långt i sin judokarriär som de vill 
och har möjlighet till; oavsett om man bara vill träna för att det är roligt, eller om man vill vinna OS. 
Vi har under 2016 fortsatt satsa på att bygga en ännu större bredd, med fler medlemmar, som 
förhoppningsvis kommer ge både fler ledare, domare, tävlingsfunktionärer, fler föräldrar som vill 
hjälpa till, och inte minst fler duktiga ungdomar som vill träna och tävla i judo. Vi har alltid siktat 
högt inom klubben, och vår ambition  att fostra nya OS-deltagare och vinna mästerskapsmedaljer 
har inte minskat – tvärtom ser vi fram emot många nya framgångar på tävlingsmattan framöver.  
Men en av de absoluta höjdpunkterna i år är ändå den första resan till Japan och träning på bland 
annat Kodokan med Special Needs gänget – en fantastisk och historisk upplevelse! 
 
 
  



 
Ett stort tack till våra SPONSORER: 
Party Party  för alla fina utsmyckningar på våra arrangemang 
RockFolket  för den härliga spelningen i samband med SM för seniorer 
Örnsbergs bageri  för alldeles för mycket bullar och tårtor 
Budo Nord  för alla fina extrapriser till tävlingar och läger 
JT´s rörservice  för de utomordentlig snygga klubboverallerna till våra tävlingsaktiva och ledare 
Brickyard  för den goda maten 
 

 


