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Ordförande har ordet... 
Året som gå� 

Så är även 2013 lagt �ll handlingarna. 

Under de�a år utökade vi verksamheten med y�erligare en ak�vitet ”Judofys för alla” och in-

tresset för denna ak�vitet blev lika stort som för ”Judo fys för tjejer”. 

Det har varit e� år fyllt av överraskningar, vi fick beviljat e� stort bidrag av kommunen som 

gjorde a� klubben kunde investera i en ny ma�a. De�a innebär a� vi nu kan arrangera större 

tävlingar sam�digt som den nya ma�a kommer a� hålla för träning i mer än 10 år framåt. 

 

Fram�den 

Vad vi nu behöver göra är a� fortsä�a satsningen på tävlingsgruppen så a� ungdomarna får 

möjlighet höja sin nivå och tävla inte bara na�onellt utan även interna�onellt. E,er avslutad 

tävlingskarriär kan de sedan fortsä�a som tränare i klubben. 

En annan vik�g del i satsningen är e� ökat träningsutbyte med andra klubbar. 

Hoppas även a� klubbens nya svartbälten kan öka intresset för Kata och Kata-tävlingar som 

även interna�onellt har en stor spridning.  

Sam�dig som verksamheten breddas och fler ak�viteter startas så behövs fler ledare för a� 

klubben ska klara denna expansion. 
 

Övriga ak�viteter 
Det ”minigym” som Klubben har investerat i är även det en del i verksamheten som har hög 
beläggning och många medlemar använder det flera gånger i veckan. Till er alla som ställt 
upp och gjort det gångna �ll e� Go� År vill jag säga e� stort TACK! 

 

Hoppas se er alla i dojon  // Bosse 
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Styrelsen :;<= 

Helene Karlsson 

Sekreterare 

Johan Nilsson 

Vice Ordförande 

Carola Rylander 

Ledamot 

Maggan Bergstedt 

Ledamot 

Jari Maijala 

Ledamot 

Styrelsen har ha� 14 protokollförda styrelsemöten under året . 

Bosse Borg 

Ordförande 

Anders Karlsson 

Kassör 
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Övriga ledare under :;<= 

Sylvester Niklasson 

Aspirant domare 

Ann-Charlo8e Anehall 

Föräldrarföreningen 

Aulis Myntenän 

Badplatserna 

Robert Larewall 

Idro(sly�et 

Carola Rylander 

Föräldrarföreningen 

Helene Karlsson 

Föräldrar Föreningen 

Johan Nilsson 

Badplatserna 

Anders Karlsson 

Idro(sly�et 

….många fler har också bidragit med hjälp på olika sä( under året  ETT STORT TACK 1ll alla 

som gjort små( som stort för vår förening. 

Anders Karlsson 

Badplatserna 

Maggan Bergstedt 

Föräldrarföreningen 

Flera har hjälpt Ell ingen nämn ingen glömd , stort tack 

Städning 

Sofia Frederiksen 

Idro(sly�et 



 

 

 Sida 6 

Våra tränare... 

Anders Karlsson 

2 Dan 

Klubbtränare 

Teknik judo 9-14 år 

Bosse Borg 

1 Dan 

C-Licens 

Teknik Judo 

Magnus Bergstedt 

3 Kyu 

Saknar T-licens 

Fys för alla 

Michael Lindvall 

1 Dan 

C-Licens 

Mo1onsjudo 

Dan Englund 

1 Dan 

Ass.klubbtränare 

Fys för tjejer 

FINNS ALLTID PLATS FÖR FLER LEDARE & TRÄNARE 

Intresserad E-post Ell 

Info@vastbojudo.se 

Sylvester Niklasson 

3 Kyu 

Saknar T-licens 

Lek Judo 7-9 år 

Ulf Korhonen 

2 Kyu 

Saknar T-licens 

Lekjudo 7-9 år 

Maggan Bergstedt 

4½ Kyu 

Pla<ormen 

Lekis judo 4-6år 

Tim Anehall 

3 Kyu 

Saknar T-licens 

Teknik Judo 9-14 år 

Helene Karlsson 

5 Kyu 

Pla<ormen 

Lekis judo 4-6 år 

Robert Larewall 

1 Dan 

Ass.klubbtränare 

Lek judo 7-9 år m.m. 

Sofie Fredriksen 

2 Kyu 

Ass. tränare 

Lekis judo 4-6 år 

...nästa tränare 

 

? 

Marcus Berntsson 

2 Kyu 

Saknar T-licens 

Tävlingträning 
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LEKIS JUDO 4-6 år    Robert Larewall, Maggan Bergstedt, Helene Karlsson, 

        och Sofia Fredriksen 

LEKJUDO 7-9 år    Robert Larewall  och Sofia Frederiksen 

GRUND JUDO 10-14 år   Anders Karlsson , Robert Larewall, Sofia Frederiksen 

       och Tim Anehall 

TEKNIK JUDO 9-14 år   Anders Karlsson , Robert Larewall, Sofia Frederiksen 

       och Tim Anehall 

MOTIONS JUDO fr 15    Michael Lindvall och Bo Borg  

TÄVLINGS JUDO 9-14 år   Marcus Berntsson 

FYS FÖR TJEJER fr 18år   Dan Englund och Bo Borg  

FYS FÖR ALLA     Magnus Bergstedt och Bo Borg 

Träningsgrupper... 



 

 

 Sida 8 

Tävlingar & Resultat :;<= 
Klubben har arrangerat 2 tävlingar  

1 st  Distriktstävling  Smålands Open 2 

1 st  Klubbtävling   Månadstävling december 

 

...och klubben har ha� judoka med och tävlat på olika nivåer  

1 st Klubbtävlingar  Månadstävling december. 

5 st Distriktstävlingar  DM och Smålands Open 

6 st Zontävlingar   Sydcup, Västcup, GoG Cup m.m. 

2 st  Na1onella tävlingar  SM  och Na1onal cup 

4 st Int. tävlingar   NM , MSWOP, Öppna Asia1ska och EM 
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Resultat från årets tävlingar 
Öppna AsiaEska  2013-09-21  3:a M4-90 kg  Anders Karlsson 

Veteran EM  2013-06-15  5:a M6-73 kg  Bo Borg 

NM    2013-05-25  2:a  HV-90 kg  Anders Kalsson 

       3:a HV-90 kg  Dan Englund 

       7:a U20-90 kg  Sylvester Nicklasson 

Veteran SM  2013-10-05  1:a M2-90 kg  Dan Englund 

       2:a M6-81 kg  Michael Lindvall 

       3:a M4-90 kg  Anders Karlsson 

MSWOP   2013-05-06  2:a M46-81kg  Michael Lindvall 

       2:a M34-90kg  Anders Karlsson 

       3:a M46-81kg  Bosse Borg     

Sydcup 1       

Västcup 1   2013-03-16  1:a HV-90 kg  Anders Karlsson 

       2:a HV-90 kg  Dan Englund 

       3:a H-90 kg  Anders Karlsson  

Västcup 2   2013-04-27  — inga placeringar. 

Sydcup 4   2013-11-16  7:a H-90 kg  Anders Karlsson 

       7:a H-73 kg  Marcus Berntsson   

GOG 1    2013-03-23  2:a P13-46,6  Jesper Söderström 

       3:a P13-50,5  Kevin Bergström 

Ippon cup   2013-04-20  1:a P11-32,5  Joel Berntsson 

       1:a P11+44,0  Kevin Bergström 

       3:a P13-39,0  Jonatan Bennet 

       3:a P13+43,0  Linus Isbring 

       3:a F15-52  Louise Danielsson 

DM    2013-11-09  3:a H-73 kg  Marcus Berntsson 
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Smålands O pen…. 
Fyra deltävlingar arrangerades under året var av en var i Gislaved med e�erfäljande träningsläger. 

Tävlingen  vänder sig framförallt 1ll de som vill prova a( tävla judo. Målet  är a( dela in e�er kunskap, 

ålder och vikt för a( få en så rä(vis tävling för alla. Där även funk1onärer ,domare och coacher  får träna 

på sina roller och funk1oner. 

Smålands O pen 3– Ljungby, 2013-10-09  

1:a Jonatan Bennet 

1:a Kevin Bergström 

2:a Emelie Karlsson 

2:a Linus Isbring 

3:a Oliver Karlsson 

3:a Joakim Garheden 

 

Smålands O pen 4—Växjö 2013-11-09 

2:a Joel Berntsson 

2:a  Jonatan Bennet 

2:a Linus Isbring 

3:a Joakim Garheden 

3:a Jesper Söderström 

3:a Emelie Karlsson 

3:a  Kevin Bergström 

  

Smålands O pen 1– Växjö, 2013-03-04   

1:a Joel Berntsson 

1:a Jonatan Bennet 

2:a Jesper Söderström 

2:a Kevin Bergström 

3:a      William Bennet 

3:a Sofie Danielsson 

3:a Oliver Karlsson 

3:a Linus Isbring 

3:a Emelie Karlsson 

Smålands O pen 2—Gislaved, 2013-06-01  

1:a Nils Edberg 

1:a Oliver Karlsson 

1:a       Teo Dahlen 

1:a Linus Isbring 

2:a Sofie Danielsson 

2:a Shane Jensen 

2:a Jonatan Bennet 

2:a Sierra Thorilsson 

2:a Emelie Karlsson 

2.a Sam Dahlen 

2:a Tim Anehall 

3:a Alva Bergström 

3:a Louise Danielsson  

3:a Joel Berntsson  

3:a Jesper Söderström 

3:a Joakim Garheden 

Sylvester Nicklasson var en av domarna 
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Terminsavslutningar... 
Vårterminen avslutades med tävling och läger i klubblokalen med inbjudna 

Smålandsklubbar. Förutom judoträning hans det med lite brännboll, lekar och 

några filmer innan det var dags för lite sömn innan nästa dags träning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…. Hös(erminen avslutades på liknade sä( men bara med klubbens medlemmar. 

Poängtavlan sköts av Leif Österlind 
Alva Bergström väntar otåligt på a8 få tävla 

Linneá Wiberg leder träningen Linneá Wiberg leder träningen 

Snart sovdags…. Kanske ??? 
Korvgrillning av B-Å Runesson 



 

 

 Sida 12 

Veteran judo…. 
Årets veterantävlingar inledes med NM i 

Danska Vejle där klubben ställde upp med tre 

deltagare. Veteranerna Dan Englund och An-

ders Karlsson ställde upp i samma klass då ar-

rangören valt a( ha bara en åldersklass för ve-

teraner.  Anders tog sig 1ll final och möter den 

gamle Danske landslagsmannen Jörgen Mad-

sen men fick se sig besegrad i en jämn match 

som avslutades i slut sekunden. Dan Englund  

möte samme dansk men blev förlust och gick vidare 1ll återkvalet och gick hela vägen 1ll 

e( brons. Sylvester Niklasson var med och tävlade i U20 och slutade på en 7:e plats. 

EM gick i Paris med rekord deltagande med över 1100 deltagare. En flygledare strejk ställ-

de 1ll det så av fyra från klubben kom tre 1ll start. Bäst lyckades Bosse Borg med en 5:e 

plats. Till återkvalet gick Michael Lindvall (9:a) och Anders Karlsson ( 13:e). 

  

 

 

 

 

   

 

 

Veteran SM i Varberg gick 1llsammans med U23 och 

öppna SM. 

Klubben ställde upp med fyra deltagare  bäst lyckades 

Dan Englund som vann sin klass. Michael Lindvall slutade 2:a och Anders Karlsson 3:a 

...några Svenska deltagare under EM i Paris 

Segrare i M12-90 kg—Dan 

Anders Karlsson, Jörgen Madsen, Dan Englund & 

Jokka La�nen 
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Veteran judo…. 
Öppna AsiaEska i Tokyo gick på Kodokan. Tre svenskar och några andra icke japaner 

tävlade mot 600 japaner om medaljerna. Det 1llämpades inget återkval så det var bra 

a( se 1ll a( vinna varje match.  Med lite tur i lo(ningen fick Anders Karlsson stå över 

första omgången, vann sedan två matcher på IPPON och stod i semifinal men i slutet av 

matchen fick  japanen in en ytligare waza-ari och Anders Karlsson slutade med e( 

brons 1ll Sverige och Västbo JK . E�er tävlingen bjöds vi in a( träna med en klubb i To-

kyo, hann även göra e( pass på Kodokan. Några dagar avsa(es 1ll a( njuta av den ja-

panska kulturen och träffa en vän sedan 1den jag bodde i Tokyo. Resan gjordes 1llsam-

mans med Helene Karlsson, Roine & KaUs Sundberg, SPIF JK och Mats & Maria West-

lund Söderhamns JK.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Veteran VM gick i Abu Dhabi där fick vi  möjligheten a( se GRAND PRIX tävlingen för 

seniorer och Mar1n Parcek ta e( silver. E�er en 5 1mmar kao1sk registrering och in-

vägning, var det bara a( gå 1ll hotellet för a( förbereda sig för nästa dags tävling. Först 

ut var Bosse Borg a( beträda ma(an. Tyvärr hade han inte formen kvar sedan EM och 

fick  se sig besegrad och slutade oplacerad i sin grupp. 

Anders Karlsson fick starta sista tävlingsdagen mot en Turk. Anders låg under matchen 

med en YOKO när han föll oturligt och bröt överarmen och där var årets VM över.  
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Svenska Judoförbundet... 
Helene Karlsson valdes in i förbundsstyrelsen som ledamot i 2 år 

Anders Karlsson si(er som ledamot i riksveterankommi(én (RVK) 

Förbundsstyrelsen 2013. Fr. v.: Kristiina Pekkola,  

Kent Andersson, Helene Karlsson, Michael Holm, Alf Torn-

berg, Lasse Johansson och Johnnie Daniels . 

Utbildningar... 
Klubben har deltagit på olika utbildningar under året som arrangeras av Svenska Judoför-
bundet , Smålands Idro(en och Gislaveds Kommun. 

Bland annat var Anders Karlsson och Helene Karlsson med på riksfortbildningen i Lindes-
berg.   

I pla<ormsutbildningen deltog Robert Larewall, Sofia Frederiksen, Helene Karlsson, Mag-
gan Bergstedt.  

Robert Larewall och Sofia Frederiksen var också med på assisterande klubbtränare utbild-
ningen i Borlänge med Peter Gardiner från Sko(land. 

Utbildningskonferensen i Uppsala , Distriktsordförande konferensen, Kommi(éordförande 
konferensen i Stockholm.  Kata kurs i Gävle gjorde Dan Englund, Mar1n Carlsson och Ro-
bert Larewall med djup studier för Nage-no-kata. 

Några föreläsningar anordnades från Ska(everket, Kommunen och Smålandsidro(en. 

Helene Karlsson erhåller 5 kyu 
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Badplatserna i Anderstorp 
Under 2013 hade Västbo Judo, liksom 1digare år, ansvar för a( underhålla badplatserna 

i Gläntan och i Tokarp.  

Många föräldrar och funk1onärer var delak1ga i a( lasta i bryggorna, klippa gräset, se 

över a( inget förstörts och för a( avslutningsvis ly�a upp bryggorna på hösten.   

Stort tack 1ll alla er som hjälpt 1ll.   // Johan Nilsson 
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Fys för TJEJER    &   Fys för ALLA 
Under året fortsa�e gruppen Fys för tjejer som tränat under Dan Englund och Bo Borg 

ledning. Gruppen har varierat i storlek med upp �ll 20 deltagare mellan 16-60 år. Redan 

e,er några träffar ville flera av deltagarna öka träningsdosen �ll två pass per vecka. 

Klubben �llgodosåg  de�a e,er sommaruppehållet och y�erligare e� pass startades. 

Hösten 2013 startade Västbo judo en helt ny grupp, Fys för alla som leds av Magnus 

Bergstedt  och Bo Borg.   

Träningen är en cirkelträningsuppbygd med enkla redskap och kroppen som vikt. 

Träningsnivån är anpassad  för alla—du sä�er själv ribban….. 
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Träningsläger... 

Under året har vår nya fina dojo få( stå värd för 3 

stycken hemmaläger. E( uppstartsläger i Januari , e( 

läger i samband med Småland Open i juni och e( läger 

i samband med höstlovet v 44. 

Två läger var med deltagare endast från Västbo judo-

klubb och e( 1llsammans med Kalmar, Ljungby, Jönkö-

ping och Växjö. Lägrens sy�e är a( svetsa samman 

ungdomarna på e( bra sä( sam1digt som de får bra 

sparring. 

Träning blandat med pizza, film och lek.  

Ledare: Robert Larewall, Sofia Frederiksen, Anders och 

Helene Karlsson.  

Gäs8ränare: Linnea Wiberg, Jönköpings JK 
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Ekonomi och medlemmar... 

Vi har få( igång en föräldrar förening som kan hjälpa 1ll med a( hi(a på olika kringak1vi-

teter för a( öka klubb samhörigheten som e( fortsa( led på våra LEDARAKTIVITETER. 

Dessa har gjort e( stort arbete med a( hålla vår lokal ren och fin under året 

Vi är som alla föreningar i stort behov av a( alla hjälpa 1ll med litet som stort.   

 

E8 stort tack Ell de föräldrar som hjälpt Ell på terminsavslutningarna och hållit lokalerna 

i trim med städning. 

 

Föräldrarföreningen... 

Årets ekonomi var präglat av a( spara för a( känna av första hela året med hyran för vår 

lokal. Men sam1digt sökte vi investeringsbidrag för a( byta ut våra judoma(or och få 1ll-

gång 1ll tre tävlingsområden, tävlingsskärmar och göra färdigt vårt utbildningsrum. Kom-

munen beviljade oss bidraget . I December kom de nya ma(orna 532m2 gula och blå. Med 

alla investeringar och verksamhet  blev resultatet  -23.047kr 

Medlemsantalet var 133 betalande medlemmar från 4—65 år (JUDO) med en stabil med-

lems ökning och en nya grupper för fys för ALLA startades under hösten finns det hopp om 

a( vi når det magiska medlemstalet 150st  för a( täcka hyran  i lokalen. 

Medelålder: 22 år  

Könsfördelning:  Kvinnor 40 %  Män 60 %  
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Klubblokalen... 
Fortsa( arbete med a( fixa det lilla på den stora 

”TODO” listan fortsa(es under året med a( 

beta av punkt för punkt.  Gymmet börjar a( an-

vändas mer och mer av våra medlemmar. I slu- tet 

av året passade vi på a( byta ut våra ma(or 

mot nya fina BLÅ & GULA ma(or för a( ha möj-

ligheten a( arrangera större tävlingar på 

hemma plan. Utbildnings rummet fick sig en uppryckning och är nu klart för en massa 

LÄRGRUPPER. Vi började med web baserad närvaroredovisningen på Idro( Online  

 

Våra träningslokaler sedan starten  

Dojo 1 Sörgårdsskolan ,skyddsrum    

  - a� minnas en stor pelare i mi�en och inget syre 

Dojo 2 Gamla minirace lokalen i Anderstorps sporthall  

  -minns den härliga  presenningen över de gamla ma�orna. 

Dojo 3 Vi fly8ar längre ner i korridoren och tog över gamla friEdsgården.  

 Byggdes om av kommunen och av medlemmar pga.  gamla fuktskador. 

 -A� minnas är den sommardag när va�net stod 1,5 meter upp i trapphuset så vi inte 

kom ut. 

Dojo 4 E9er a8 ha trö8nat på badlivet fly8ade vi Ell BK Framåts, lokal när de la ned sin 

klubb i Gisle sportcenter .  

 -cirkeln var sluten e,ersom vi startade som sek�on i BKF 

Dojo 5 Nästa fly8lass gick Ell Gyllengårdens gymnasEkhall   

 -första  passet körs måndagen den 5 mars 2012. 
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Sponsorgruppen... 
Vi i sponsorgruppen har sammanträ( e( antal gånger och arbetat fram e( sponsormateri-

al som vi anser a( vi som klubb kan stå bakom. De(a material finns som underlag 1ll fram-

1da sponsorsökande. Vi har även påbörjat sponsoransökningarna med viss framgång. 

HiUlls har vi jobbat enligt principen många bäckar små, men vi utesluter inte större samar-

beten om det skulle bli aktuellt. Vi har upprä(at e( register över företag som vi kontaktat, 

och deras svar. De(a register kommer med 1den utökas hoppas vi. Vi anser a( det är vik-

1gt a( uppdatera de(a register så vi undviker a( kontakta samma företag flera gånger. 

Inom kort kommer sponsorernas tavlor sä(as upp i entrén. Jag tackar medlemmarna i 

sponsorgruppen för visat engagemang. Bra jobbat! 

Dan Englund 

Riksgradering i Gävle—deltagare från Västbo JK var Mar�n Carlsson Dan Englund och Robert Larewall  

GRATTIS �ll 1 graden av svart bälte. 
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Graderingen i Gävle... 
Jag, Dan Englund fick i uppgi� a( redogöra för svartbältesgraderingen i Gävle där tre delta-

gare var från Västbo Judoklubb. Jag har inte ha� möjlighet a( samskriva med mina vänner 

som var med utan de(a är mina egna upplevelser av lägret och graderingen. Eventuella fel 

eller kons1gheter får jag ta på mig. Vi, Dan, Mar1n och Robert åkte 1ll Gävle för a( deltaga 

på kataläger och gradera 1ll svart bälte. Det var intensivt och givande. Det var först när man 

såg och blev undervisad av kataexperter som det gick upp för oss hur lite vi egentligen kunde 

och förstod. Vi tränade, sov, åt och levde i Gävles dojo under hela lägret. Dagarna gick åt a( 

träna in nya mönster, gamla kast på nya sä( (enligt dem på rä( sä(.) Gävle judoklubb bygger 

sin judoundervisning på kata, istället för tävling. Det ger en helt annan träningskultur i klub-

ben än vi är vana vid, därmed inte sagt a( de har lä(are träningar eller a( de fostrar färre 

tävlingsjudokas, men det är annorlunda. De menar a( de tränar budo mer än sporten judo. 

Bitvis var de(a tänk frustrerande för mig (Dan). Till exempel a( kastet droppseionage inte 

existerar utan är en form av seiotoshi. Självklart när man får reda på a( toshi betyder ner 

mot marken och nage betyder bära. Du kan inte bära något när du slänger dig på knä. Plöts-

ligt började vissa bitar med namnen på olika kast falla på plats. Men även kast där jag trodde 

mig kunna principen och u]örandet visade sig vara principiellt fel. Det främsta exemplet är 

uchi mata. I alla 1der har jag kastat uchi mata framåt med kra� och enligt mig själv ganska 

bra. A( då få reda på a( uchi mata är e( roterande kast bakåt fick mig a( känna mig som en 

nybörjare igen. Det tog mängder med träning a( rä(a 1ll den detaljen. Bara en sån sak a( 

yoko betyder sida visste vi ju, men a( det är tori som skall LIGGA på sidan, inte uke som KAS-

TAS åt sidan hade inte jag förstå(. Så, ja, man kan kasta en yoko tomenage rakt bakåt eller 

en tominage åt sidan, det har inte med saken a( göra! Men mycket tack vare a( vi bodde i 

dojon kunde vi öva allt de(a nya. Tydligen gjorde vi det bra. Trots onödigt hårda tag ibland 

klarade vi oss alla tre med marginal. Vi åkte hem som  nöjda ”svartbältare” och uppfyllda 

med nya ideér, som vi ville införliva i vår egen klubb. Jag anser a( vi har en del a( lära av 

Gävle judoklubb och a( våra nya erfarenheter skulle kunna gagna Västbo Judo. 

Av Dan Englund 
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DAN grader i klubben... 

Anders 

Karlsson 

2 dan (2005) 

Ingemar 

Arvidsson 

1 dan (1985) 

Leif 

Österlind 

2 dan (1980) 

Michael 

Lindvall 

1 dan (1988 ) 

Zsolt 

Erös 

1 dan (1998) 

Björn 

Carlsson 

1 dan (2001) 

Bosse 

Borg 

1 dan (2010) 

David  

Haraldsson 

1 dan (2011 ) 

Robert 

Larewall 

1 dan (2013 ) 

Dan 

Englund 

1 dan (2013 ) 

MarEn 

Carlsson 

1 dan (2013) 

Vem blir 

Nästa 

1 dan (20??) 
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 柔道柔道柔道柔道の符号語の符号語の符号語の符号語 
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MOBBING OCH DROG POLICY. 
Den moderna judon har sina rö(er i samurajernas stridskonster i det gamla Japan, vars livss1l byggde på renlevnad, 

medita1on och hård träning. Än idag hälsar eleverna sin tränare, sina träningskamrater och tävlingsmotståndare 

med en bugning för a( visa vördnad, respekt och uppska(ning. På samma sä( tackar vi varandra e�er en träning 

eller en tävling. I enlighet med judons tradi1oner är det helt naturligt a( mobbing och droger aldrig får förekomma. 

Historiskt har de(a aldrig varit något problem i klubben. 

 

Mobbing Mobbing Mobbing Mobbing Nedvärderande	och	kränkande	ord	eller	handlingar	får	inte	förkomma	före,	under	eller	efter	träning	

varken	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 Droger Droger i	form	av	tobak,	alkohol,	dopnings-	och	narkotiska	preparat	får	inte	förekomma	i	dojon	eller	vid	trä-

ning.	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.	Användning	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 mål1dsdryck, då festen hålls på 

lokal lämpad för ändamålet. 

 

Övrigt Övrigt Övrigt Övrigt Klubbens	tränare	skall	vara	ett	föredöme	att	se	upp	till	för	eleverna	i	klubbsammanhang.					

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 a8 man besi8er kunskaper som inte får användas i andra sammanhang än 

träning och tävling, kunskaper man skall vara stolt över och samEdigt inte känna a8 man behöver bevisa för nå-

gon annan vad man kan. 

 

Om Policyn. Alla tränare går igenom denna policy inför varje terminsstart och de ak1va informeras när terminen 

har börjat. Föräldrar informeras på de informa1onsträffar vi regelbundet ordnar under 1den ungdomarna tränar. 

Inför varje årsmöte går styrelsen igenom policyn och uppdaterar den. 
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Idro8sly9et…. 
Klubben har fortsa( si( arbete med PROVA 

PÅ JUDO. Vi har i år jobbat mest med 

idro(ly�et från Svenska Judoförbundet. 

KUL-projekt  - Karriär, Utveckling och ledar-

skap för tjejer 

Prova på Judo—under Sportlovet och Höstlovet 

Idro( hela livet—Jobbat med a( få fler över 25 år a( mo1onera i klubben.  

Judoshiai—A( utbilda fler hur en tävling fungerar och vara funk1onär. 

Klubbutbyte—Samarbetat med närliggande klubbar om utbildning,läger och tävlingar. 

Tränar ly�et—utbildat fler tränare och ge( möjlighet 1ll fortbildningar för ak1va tränare. 

Anders  Karlsson har lagt ner e( stort jobb på a( söka idro(sly�s pengar och sam1digt 

hjälpt 1ll med olika projekt under året.  

Ledare för idro8sly9et 2013 har varit : Anders Karlsson, Helene Karlsson, Robert 

Larewall , Sofia Frederiksen. 

Med e( stort antal barn och ungdomar som har provat på judo under året och ge( några 

extra medlemmar. 
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