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Våran ordföranden har ordet…... 

Västbo Judoklubb har blivit en riktigt mogen förening! Efter att ha mjukstartat som 
en del av brottarklubben så bildade vi en egen förening den 7 december 1974. Vi 
firar alltså 35 år nästa år och vi har utvecklats mycket under åren. Det gångna verk-
samhetsåret 2007 har varit ännu en milstolpe. Detta har vi mycket Anders och Bos-
se att tacka för, de har varit riktiga klippor på tränar och ledarsidan. Och det gläder 
oss mycket att Micke har hittat tillbaka efter sin ”timeout”. Vi har varit väl represente-
rade på ungdomstävlingar i södra Sverige och har rönt fina framgångar. Flera ung-
domar har också varit med i Smålands ungdomslag och klubben har arrangerat oli-
ka träningsläger för ungdomarna. Ett ledargäng har också deltagit i VM och EM för 
veteraner, en kul upplevelse i en hård konkurrens. Jättebra jobbat! 
 
Vi har också varit aktiva i olika integrationsprojekt tillsammans med idrottsförbundet 
och kommunen. De olika prova på aktiviteterna har varit framgångsrika både i pro-
jekten och i olika aktiviteter under skollov och idrottsdagar. Vi har försökt att sprida 
kunskap om judosporten i kommunen och har idag ett flertal medlemmar med in-
vandrarbakgrund och även en handikappad elev. Hos oss gör vi ingen skillnad, alla 
är välkomna. Disciplin och respekt är ledord i vår träning. 
 
Det som har varit mest jobbigt under alla dessa år är att vi hela tiden har varit hänvi-
sade till träningslokaler i olika källarutrymmen. Det vore underbart att någon gång 
komma upp i ljuset! Att få en träningslokal med rymd, bra ventilation och ljus är vår 
stora dröm. Drömmen var nära att uppfyllas under året då en lämplig centralt belä-
gen fastighet var till salu. Klubben har under åren byggt upp en mycket stabil eko-
nomi men det hjälpte inte i detta fallet, fastigheten blev allt för dyr för oss och gled 
oss ur händerna. Men tänk om vi finge gå in i vårt 35:e verksamhetsår i nys fräscha 
lokaler…. 
 
Tills dess jobbar vi vidare med stor entusiasm med våra fina och glada ungdomar. 
Ungdomarna har också bildat  en egen klubb i klubben under namnet Ung Judo. 
Vi har idag förmånen att ha duktiga och inspirerande ledare på olika nivåer som 
kan avlasta varandra så att ingen blir för hårt belastad och det blir bra variation i 
träningen. Jag är stolt att ha förtroendet att få vara ordförande för Västbo 
Judoklubb! 
 
Ingemar Arvidsson 



Styrelsen har haft  5 möten under året  

och som bestått av: 

Ordförande  Ingemar Arvidsson 

Kassör   Anders Karlsson 

Sekreterare Helene Skärfve 

Ledamot  Bo Borg 

Ledamot  Sofhia Petersson 

Ledamot  Mats Ekberg 

Ledamot  Jari Maijala 

Revisor   Leif Österlind 

Valberedningen Styrelsen 

Firmatecknare Anders Karlsson  
  Ingemar Arvidsson 

Graderingsansvarig    
  Anders Karlsson  

     
     
     

Årsmötet hölls lördagen den 3 mars efter Klubbmäs-
terskapet. Men tyvärr var det inte så välbesökt från 
klubbens 83 st medlemmar och dess föräldrar. 

Klubben har  representerats på Smålands JF genom 
Anders Karlsson som Ordförande och Mats Ekberg i 
Valberedningen och på Svenska JF årsmöte av Mats 
Ekberg representerade både SmJF och VJK. 

Efter sommaren hade vi en ledarfortbildning tillsam-
mans med JK Jigo-tai Ljungby där våra ledare fick gå 
ett mini traj med 5 stationer avslutades med lite grill-
ning vid glöekälla. På kvällen var det ”NÖD tipsprome-
nad” och fria aktiviteter. På lördag morgonen så star-
tade vi med en tidig frukost och en en tipspromenad 
runt barkbanan i morgon solen. De som ville kunde 
gå upp och simma och ta en bastu. För att äta lunch 
nere i dojon. Efter lunchen hade två tjejer från SISU 
en barntränar utbildning. 

Året avslutades med ett julbord för alla våra ledare. 

VÄSTBO JUDOKLUBB  

Styrelsen 2007 & Ledare  

Verksamhets berättelse 2007 



Tränare & Träningar 

Therese Haase 

3 Kyu 

Tränare  

Lekjudo 7-9 år 

Anders Karlsson 

2 Dan 

Tränare 

Lek Judo 10-14 år 

Motions Judo 

Bosse Borg 

1 Kyu 

Tränare 

Teknik Judo 

Motions Judo 

Elisabet Karlsson 

2 Kyu 

Tränare 

Lekjudo 7-9 år 

David  Haraldsson 

3 Kyu 

Tränare 

Lekjudo 7-9 år 

Klubben har 6 pass i veckan fördelat på 3 dagar.  
Lek judo 7-9år   Torsdagar  17:30—18:30 

Lek judo 10-14år   Torsdagar 18:45—19:45 

Teknikjudo 9 -14 år   Måndagar 18:30—19:45 

     Onsdagar 18:30—19:45 

Motionsjudo 15-99 år  Måndagar 20:00—21:30 

     Onsdagar 20:00—21:30 

Mats Ekberg 

1 Kyu 

Tränar. ass 

Idrottslyftet 

Maggan Ahlm 

4 Kyu 

Tränar. ass 

Magnus Bergstedt 

4 Kyu 

Tränare. Ass 

Albin Skärfve 

2 Kyu 

Tränare. ass 

Lek Judo 7-9 år 

John Klang 

3 Kyu 

Tränar. ass 

Lek Judo 9-14 år 

Michael Lindvall 

1 Dan 

Tränare pool 

Rasmus Jonsson 

3 Kyu 

Tränar. ass 

Idrottslyftet 

Ingemar Arvidsson 

1 Dan 

Tränare pool 

Bartolomé Pons Milla 

3 dan 

Tränare pool 

Dan Englund 

3 Kyu 

Tränare 

Idrottslyftet 
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Tävlingar 
Klubben  har under året arrangerat KM  i mars och Månads tävlingar  i juni och december. 

 

Klubben har haft deltagare på följande tävlingar under året  Västcup 1 , GOG Cup 1 , Ryssby 
Open, Ippon Cup, Distrikts Mästerskapet , Riksmästerskapet för distriktslag U15.Veteran SM och 
Veteran EM 

Ryssby Open 

7 st förväntnings fulla judokor ställde upp på Ryssby 
Open. Där hemma klubben Jigo-Tai och Älmhults JK 
var representerade. 

Guld 

Michelle Gavlik   

Silver 

Mikael Hallberg , 
Oskar Klang ,Philip 
Lundström och Victor 
Ryhman 

Brons .  

Hanna Klang och Jon Månsson 

Smålands DM  

Västbo judoklubb ställde upp med 22 deltagare på 
årets judo DM i Ljungby och fick 16 medaljörer .Bäst 
lyckades Dan Englund , Rasmus Jonsson och Mikael 
Yngve. 

Under  DM tangerade Anders Karlsson Tommy Gra-
naths gamla rekord på 25års DM medaljer på rad. 

Guldmedaljörer.  
Dan Englund    H-90 kg  
Rasmus Jonsson  P17-66kg  
Mikael Yngve   P15-42kg  
 
Silver medaljörer. 
John Klang   P17-50kg 
John Berntsson  P17-55kg 
Albin Skärfve  P17-66kg 
Qamil Cherisi   H-66kg 
Nico Kristosondis H-90kg 
 
Bronsmedaljörer.  
Oskar Klang  P15-46kg 
Vilim Nedic´   P15-60kg 
Markus Berntsson P17-50kg 
Sofia Frederiksen DJ-70kg 
Michael Lindvall  H-73kg 
Henrik Lundqvist H-90kg 
Alexander Sand  H-90kg 
Anders Karlsson  H-Öppen 
 

Bästa klubb blev: Guld Silver Brons Poäng 

1:a JK Jigo-tai (Ljungby) 9 6 1 =40 P 

2:a Västbo JK   3 5 9 =27 P 

GOG Cup 1 & 2 

GOG CUP 1 var det 7 st. som deltog 
med följande resultat. 

1:a  FU-11—26kg Michelle Gavlik 

2:a  PU-17—50kg John Klang 

1:a H —81kg David Haraldsson 

1:a H —90 kg Dan Englund 

GOG CUP 2  var det 3 st som deltog 
med följande 
resultat. 

1:a FU-11—26kgMichelle Gavlik 

3:a FU-11—26 kg Hanna Klang 

 

IPPON CUP—Habo 

Västbo hade 4 st deltagare plus att Michelle dubblera-
de. 

1:a U11—26,5kgMichelle Gavlik 

3:a U11—32 kg Michelle Gavlik 

2:a H —68,5 kg Håkan Svensson 
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Tävlingar 
Zon Tävlingar 

Västcup 1 i Mullsjö deltog 6 st Judokor med följande 
resultat. 

3:a PU15—34 kg Mikael Yngve 

3:a PU17—50 kg John Klang 

 

Sydcup 2 i Kalmar deltog 5 st judokas 

3:a H —90 kg Anders Karlsson 

Veteran Tävlingar 

Västbo deltog med 4 judokas av Sveriges 11 deltaga-
re på Veteran EM i Singelfingen 

Michael Lindvall M3-73 kg (28 deltagare) förlorade 
första matchen mot Yves TULLIO (FRA) och fick inget 
återkval. 

Anders Karlsson M3-81kg (41 deltagare ) vann första 
matchen mot Pedro TEJEDOR (ESP) på ippon. Andra 
matchen förlorade s på hann-tai mot Helmut PFAN-
ZEL (FRA) och fick inget återkval  

Björn Carlsson M4-90kg (26 deltagare ) förlorade för-
sta matchen mot 

Dieter ENCHELMAIER (GER) och fick inget återkval.  

Bosse Borg M5-73kg (14 deltagare) förlorade första 
matchen mot Hasan IMAMOGLU (TUR) fick återkval 
mot Cesare BUSINI (ITA) men förlorade matchen och 
slutade delad 9:a 

Veteran SM—2007 

Bosse Borg var klubbens ende som deltog på årets 
veteran SM i Malmö och slutade på en 2:a plats i den 
äldsta ålders kategorin –75kg 

Smålands distrikslag U15-U17 

Klubben hade 3 representan-
ter i RM-laget genom John 
Klang och Rasmus Jonsson 
och som lagledare Anders 
Karlsson . 

Årets tävling vann Småland 2 matcher av 4 i poolen 
men gick tyvärr inte vidare till gruppen om semifinal 
platsen. 



Första året som vi har en ungdomssty-
relse   

Ungdom styrelsen har haft 2 möten 
under året där de har planerat ett 
ungdomslägret  

De fick ett start kapital på 3000 kr  för 
att komma igång med sin verksamhet.  

 

 

 

 

 

Fyra energiska pojkar som arrangerade ett övernattings läger för klubbens yngre medlemmar och bjöd JK Jigo-tai från Ljungby 
att delta ( se bilderna på sidan 8 ). Ett 25 tal barn var med på lägret där det var en massa stim och stoj , lekar, på fredag kvällen 
bjöds det på pizza och det var svårt att komma till ro när man skulle sova men det gick till sist. På lördags morgonen serverades 
frukost till ett gäng trötta ungdomar. Sen var det dags för lite judoträning och avslutade lägret med en stund i badhuset för de 
som ville. 
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ungjudo 

Ordförande 

Albin Skärve 

Sekreterare 

Sebastian Josefsson 

Kassör 

John Klang 

Ledamot 

Rasmus Jonsson 
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Följande utbildningar har klubben haft deltagare med under året 

 

? Anders Karlsson och Albin Skärfve deltog på domar utbildning i Varberg för att bli distrikts domare. 

? Anders Karlsson , Albin Skärfve , Helene Skärfve , Bosse Borg, Mats Ekberg och Ingemar Arvidsson deltog på Coach/
ledar fortbildningen i Varberg. 

? Ungdomsledar fortbildning med SISU ( se styrelsen) 

? David Haraldsson deltog på SISUS Unga Ledares läger i Gislaved. 

? Anders Karlsson har deltagit på Skatteverkets förenings information 

? Anders Karlsson har deltagit utbildning för NYA Klubben Online. 

? Anders Karlsson har varit med på Smålandsidrottens uppföljnings och informations utbildning om idrottslyftet. 

? Helene Skärfve och Albin Skärfve var på föreläsning med Niklas Wikegård i Kinnarps arena 

? David Haraldsson har deltagit på SISU´s  massagekurs 1 och 2 

? En Informations möte per termin för föräldrar och medlemmar om klubben och drog– och mobbing policyn 
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Läger 

Klubben har varit med på 2 st RM-läger för U15 och U17 det första i Kalmar i samband Sydcup och det andra vid DM i Ljungby. 
Där har Anders Karlsson varit med som Lagledare och Tränare tillsammans med Tomas Stenqvist ,Ljungby 

 

Utbildningar 

Ung judo hade ett träningsläger för västbo judoklubb och JK Jigo-tai från Ljungby  
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Uppvisningar 
Klubben har haft en uppvisning under året på Ambjörnssons Bil i Gislaved 

 

Klubblokalen 
Genom att medlemsantalet har ökat har vi jobbat på att hitta en bättre träningslokal under hösten som saknar pelare och har 
enklare tillgång till duschar. Hittade en lämplig lokal på Södergatan men ekonomin satte stopp för ett inköp av fastigheten. Vi 
jobbar vidare med alla tänkbara idéer för att få en optimal träningslokal som passar ekonomi och träningsbehovet. 

 

? Yogan har varit i våra lokal på tisdagarna  under våren och hösten.  

? Volleybollen har använt våran lokal som övernattings lokal på  ett tränings läger under hösten 

? Sen har några medlemmar haft barnkalas..med en massa lek och stoj. 

Sei ryoko Zen’yo  - Bästa möjliga 
användning av kropp och psyke.  

 

Jita Kyoei – Ömsesidig hjälp leder till 
välgång och förståelse  

Gissa vem?  
Rätt svar sidan 13 
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Klubbens hemsida fick ett nytt utseende när man gick över till NYA KLUBBEN ONLINE. Tillsammans med KLUBBNYTT har det 
varit klubbens informations ”anslagstavla” 

 

Men det har varit svårt att hålla hemsidan levande. 

Man behöver fler som jobbar aktivt med sidan för att kunna förbättra den 
och ge medlemmarna bättre information om  klubbens verksamhet. 

 

Klubben hade som vanligt tur med vädret när vi skull 
lägga i bad bryggorna i maj. Men med många starka 
så gick det lätt och vi fick nytt rekord tid. Men det 
berodde nog mest på solen och de kaffesugna.  

Vid midsommar hade någon hade lossat Schacklar-
na och hela bryggan i Gläntan hade gett sig iväg 
och låg på andra sidan sjön. Ett STORT tack till An-
ders Wilander som hjälpte till att bogsera tillbaka 
bryggan med hans båt.  

Vi hade en bra sommar med lagom  växande gräs 
och överlag så var det inte så skräpigt. Men som 
vanligt gick det inte att undvika några stubbar så det 
blev några fäste på gräsklippan som fick bytas.  

Vi passade på att bogsera hem en järnspis från Inge-
mars stuga när vi var ett glatt gäng i höst solen när 
vi tog upp bryggorna. 

STORT TACK till alla som hjälpt till under året med 
bryggorna 

. 
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Smålands Judoförbund fick en ny hemsida under året. 

www.smalandsjudo.se 

Där har klubben haft representanter i form av Anders Karlsson 

som ordförande och Mats Ekberg i valberedningen. 

Klubben har varit med på 2 RM-läger för distriktslaget för 

U15-U17 ungdomar och John Klang och Rasmus Jonsson 

var uttagna i RM-laget för 2008 genom sina placeringar på 

DM. Lagledare har varit Anders Karlsson & Tomas Stenqvist 
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Badplatserna 



Ekonomi / 
Medlemmar 
Årets ekonomi växer sig stark även i år pga. stor del av idrottslyf-
tet och alla ideella timmar som lagts ner på detta. Medlemsanta-
let har ökat till 83 betalande medlemmar för 2007. Vi har haft 6 
tränings pass i veckan från 6 år till 56 år Lekjudon och Motions 
Judon är de som ökat mest under året. Vi saknar fortfarande 
ungdomar mellan 16-25 år. Fortsätter att öka resurser på ledar-
rekrytering och simulera ungjudos arbete. 
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Under året som varit har 65 st. nya bälten erhållits. 

Vi har haft 1 graderings vecka per termin med några få undantag. 

 

 Grattis allihopa till de nya bältena. 
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GRADERINGAR och….. 
       våra ”svart bälten” 

Sekreteraren fick kassören 
på fall…… 

2007-12-31 

Med hjälp av 
våran egna 
klubb präst  

Sverker  

Utterström 

Ingemar 

Arvidsson 

1 dan ( 1986) 

 

Västbo Judo 

 

 

Michael 

Lindvall 

1 dan ( 1988 ) 

Huddinge JK 

Västbo Judo 

 

Zsolt 

Erös 

1 dan ( 1998 ) 

Ungern 

Västbo Judo 

Helsingborg/ 
Ungern  

Björn 

Carlsson 

1 dan ( 2001 ) 

 

Västbo Judo 

Blekinge 

Leif 

Österlind 

2 dan ( 1980 ) 

Malmö BK 

Västbo Judo 

 

Anders 

Karlsson 

2 dan ( 2005) 

 

Västbo Judo 

 

 

Bartolom 

Pons Milla 

3 dan ( 19??) 

Mallorca 

Västbo Judo 
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Klubben har fortsatt sitt arbete med PROVA PÅ JUDO 

Har haft följande projekt igång under 2007 

? Prova på judo—fritids hem på Sörgården och Gullvivan 

? Prova på Judo—under Sportlovet, Påsklovet och Höstlovet 

? Prova på Judo—som självförsvar för tjejer 

? Prova på Judo—Personalklubbar 

? Vi har varit med på Smålandsidrottens uppföljnings– och utvecklings 
möte 

Utvärderar projekten och jobbar vidare på samma tema under 2008 .  

Har varit väldigt positivt och genererat några fler ledare och aktiva. 
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Idrottslyftet 

Den moderna judon har sina rötter i samurajernas stridskonster i det gamla Japan, vars livsstil byggde 
på renlevnad, meditation och hård träning. Än idag hälsar eleverna sin tränare, sina träningskamrater 
och tävlingsmotståndare med en bugning för att visa vördnad, respekt och uppskattning. På samma sätt 
tackar vi varandra efter en träning eller en tävling. I enlighet med judons traditioner är det helt naturligt 
att mobbing och droger aldrig får förekomma. Historiskt har detta aldrig varit något problem i klubben. 
 

Mobbing 
Nedvärderande och kränkande ord eller handlingar får inte förkomma före, under eller efter träning var-
ken i eller utanför dojon (träningslokalen). Under träning förs ett vårdat språk utan svordomar. Den som 
inte efterlever detta, trots en tillsägelse, får omgående lämna träningen. Skulle någon vid upprepade 
tillfällen och efter samtal inte bättra sig är denne inte längre välkommen till klubbens träningar. 

Droger 
Droger i form av tobak, alkohol, dopnings- och narkotiska preparat får inte förekomma i dojon eller vid 
träning. Ungdomar som ertappas med bruk av tobak, alkohol eller narkotika skall i samtal med ledarna 
upplysas om de skadliga effekterna på kroppen och den menliga effekten på träningen samt uppmanas 
att omgående sluta bruka dessa produkter. Efterlevs inte detta skall kontakt tas med föräldrarna och 
eventuellt skolan. Han/hon är välkommen till träningarna först sedan missbruket har upphört. Använd-
ning av dopningspreparat är strängt förbjudet och medför omgående stopp för all träning och tävling 
för klubben samt uteslutning. 
På klubbens års- och jubileumsfester får vuxna (fyllda 18 år ) dricka vin såsom en måltidsdryck, då festen 
hålls på lokal lämpad för ändamålet. 
 

Övrigt 
Klubbens tränare skall alltid vara ett föredöme att se upp till för eleverna, inte bara i klubbsam-
manhang utan vid alla tillfällen. Träning och tävling sker på lika villkor för alla. Alla som vill tävla 
för klubben skall få möjlighet att göra det var och en efter sin förmåga. 
Den som tränar i klubben skall veta att man besitter kunskaper som inte får användas i andra samman-
hang än träning och tävling, kunskaper man skall vara stolt över och samtidigt inte känna att man behöver 
bevisa för någon annan vad man kan. 
 
Om Policyn 
Alla tränare går igenom denna policy inför varje terminsstart och de aktiva informeras när terminen har 
börjat. Föräldrar informeras på de informationsträffar vi regelbundet ordnar under tiden ungdomarna 
tränar. Inför varje årsmöte går styrelsen igenom policyn och uppdaterar den. 

2 0 0 7 - 0 1 - 0 1  T I L L   2 0 0 7 - 1 2 - 3 1  

MOBBING OCH DROG POLICY 



S I D A  1 6  2 0 0 7 - 0 1 - 0 1  T I L L   2 0 0 7 - 1 2 - 3 1  

Dagordning vid årsmötet 
Den 29 mars kl 12.00 i klubblokalen direkt efter KM. 
  
1§  Val av ordförande och sekreterare för mötet. 

 

2§  Val av två protokolljusterare och rösträknare. 

 

3§  Fastställande av röstlängd för mötet 

 

4§  Fråga om mötets har utlysts på rätt sätt. 

 

5§  Fastställande av föredragningslista. 

 

6§  A) Styrelsens verksamhetsberättelse för den senaste verksamhetsåret. 

 

 B) Styrelsens förvaltningsberättelse för det senaste räkenskapsåret. 

 

7§  Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhetsåret. 

 

8§  Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för det tid revisionen avser. 

 

9§  Fastställande av medlemsavgiften. 

 

10§  Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhetsåret. 

 

11§  Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner. 

 

12§  Val av:   (Förslag från valberedningen.) 

 A. Val av Ordförande  (Ingemar)  1 år kvar på mandat tiden. 

 B. Val av Sekreterare  ( Helene )  Ny val på 2 år 

 C. Val av kassör   (Anders)   1 år kvar på mandat tiden. 

 D. Val av ledamot   (Jari)   1 år kvar på mandat tiden. 

 E Val av ledamot   (Sofhia)   1 år kvar på mandat tiden. 

 F Val av Ledamot   ( Mats )   Ny val på 2 år. 

 G Val av Ledamot   (Bosse)   Ny val på 2 år 

 H Val av Ungdoms styrelse  ( 4 st )   Ny val på 1 år 

 

13§  Antagande av drog– och mobbing policy 

 

14§  Övriga frågor ( inga beslut kan fattas på denna punkt. 

 

15§  Mötet avslutas 



Besöks adress är: Gisle Sportcenter 
 
Västbo Judoklubb 
c/o Anders Karlson 
Karl-Johansgatan 35 
33230 Gislaved 
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