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Ordförande har ordet... 
Hej judovänner, jag vill inleda med stort tack "ll alla våra eldsjälar i föreningen som gör det 

möjligt a# driva våra träningar förbä#ra vår verksamhet. Jag vill också rikta e# välkommen "ll 

de tränare som är nya och e# extra tack för allt "ll de tränare som av olika anledningar valt 

a# s"ga av under året. 

Under året har vi genomfört en del förändringar i våra träningsgrupper. Vi har startat upp en 

träningsgrupp för barn i åldrarna 6-9 år igen, i vilken vi snabbt få# en stabil grupp på ca 15 

barn. Vi har också öppnat upp vår kondi"onsträning på "sdagar även för herrar då vi kände 

a# underlaget och intresset hade förändrats. 

Klubben har också ha1 en liten grupp ungdomar och en veteran som tävlat ak"vt under året. 

Framgångarna har varierat men det är kul a# våra medlemmar tävlar och jag hoppas a# fler 

vågar prova på tävlandet det kommande året. 

Klubben har varit representerade i styrelser på både regional nivå och na"onell nivå inom 

förbundet och vi har fortsa# vårt arbete a# "llsammans med övriga klubbar i Småland ut-

veckla judon i regionen. Vi har under hösten påbörjat e# projekt "llsammans med Små-

landsidro#en som sy1ar "ll a# utveckla vår förening och a# få fler ak"va medlemmar. Vi 

hoppas a# de#a leder "ll a# vi kan trygga återväxten både vad gäller ak"va och ledare. 

 

/ Ma=as Bennet 
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Styrelsen >?@A 

Helene Karlsson 

Sekreterare 

Ma=as Bennet 

Vice Ordförande 

Lasse Carlsson 

Ledamot 

Ellenore Karlsson 

Ledamot 

Jari Maijala 

Ledamot 

Styrelsen har ha1 8 protokollförda styrelsemöten under året . 

Sofia Frederiksen 

Ordförande 

Anders Karlsson 

Kassör 

Annica  

Svenningsson 

Ordf. 

Valberedning  

 

Kent Bergström 

Valberedning 

Emelie Karlsson 

Valberedning 

Valberedningen Revisorer 

Ingrid  

Nyberg Johansson 

Revisor 

Ingemar  

Arvidsson 

Revisor suppl, 
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Ansvariga ledare för projekt 

Helene Karlsson 

Trivselkommi#é 

Robert Larevall 

Tränaransvarig 

Robert Larewall 

Summer Camp 

Johan Nilsson 

Badplatserna 

….många fler har också bidragit med hjälp på olika sä# under året  ETT STORT TACK 

"ll alla som gjort små# som stort för vår förening. 

Anders Karlsson 

Judoshopen 

,,,lera har hjälpt 'll 

med små7 och stort 

ingen nämn ingen 

glömd , stort tack 

 

Robert Larewall 

Olympic Day 

Anders Karlsson 

Smålands Open 2 

Annika Svenningsson 

Trivselkommi#é 

Ellenore Karlsson 

Trivselkommi#é 

Anders Karlsson 

Idro#sly1et 

Emelie Karlsson 

Profilkläder 

Ma=as Bennet 

Anmälningsportalen 

Anders Karlsson 

Hemsidan 

William Bennet 

Ungjudo 

Robert Larewall 

Föreningsutveckling 
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Våra tränare >?@A 

Anders Karlsson 

3 Dan 

Klubbtränare 

Grupp ans 

Bosse Borg 

1 Dan 

 

Jan-juni 

Robert Larewall 

1 Dan 

Ass.klubbtränare 

Grupp ans 

Dan Englund 

1 Dan 

Ass.klubbtränare 

Tränarpool 

FINNS ALLTID PLATS FÖR FLER LEDARE & TRÄNARE 

Intresserad kontakta Robert Larewall  

Huvudtränaransvarig 

Sofia Fredriksen 

1 Kyu 

Ass. tränare 

Tränarpool 

Jesper Söderström 

2 Kyu 

 

Hj. tränare 

Kevin Bergström 

2 Kyu 

 

Hj. tränare 

Helene Karlsson 

3 Kyu 

PlaAormen 

Grupp ans 

Frank Josefsson 

3 Kyu 

 

Grupp ans 

Annica Sveningsson 

3 Kyu 

PlaAormen 

Grupp ans 

Ma=as Bennet 

3 Kyu 

 

Grupp ans 

William Bennet 

3 Kyu 

 

Hj.tränare 

Lina Bernhardsson  

6 Kyu 

 

Grupp ans 

Albin Skärve 

2 Kyu 

 

Grupp ans 
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LEKIS JUDO 6-8 år    Helene Karlsson och Annica Svenningsson 

LEKJUDO 7-9 år   MaDas Bennet , Frank Josefsson och William Bennet 

TEKNIK JUDO 9-14 år  Anders Karlsson , Robert Larewall, Kevin Bergström och Jesper       Söder-

ström 

MOTIONS JUDO fr 15 år   Anders Karlsson och Robert Larewall  

FYS FÖR ALLA   Robert Larewall ,  Albin Skärve , Helene Karlsson , Frank Josefs      son, Lina Bern-

hardsson  , Bo Borg och Dan Englund 

FRÅN SOFFA TILL GULT  Anders Karlsson, Robert Larewall och Sofia Frederiksen 

 

Träningsgrupper >?@A 

Fys för TJEJER & Fys för ALLA 

Fys grupperna har ha en stabil grupp som har tränat 2 ggr i veckan med olika instruk-

törer Träningen har hållits av Bl.a Robert Larewall , Helene Karlsson , Albin Skärve , 

Frank Josefsson , Lina Bernhardsson , Dan 

Englund och Bo Borg  

Träningen är en cirkelträningsuppbygd 

med enkla redskap och kroppen som vikt. 

Träningsnivån är anpassad  för alla—du 

sä-er själv ribban….. 

Foto från e- av fyrpassen 
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Tävlingar & Resultat >?@A 
Tävlingsgruppen–2020 har ha1 några planeringsmöten och infoträffar under året. 

För a# öka intresset bland ungdomar 7-20 år a# börja tävla och a# utbilda fler le-

dare och coacher....och klubben har ha1 judoka med och tävlat på olika nivåer  

Ansvariga har varit följande : Anders Karlsson och Ma2as Bennet 

 

Tävlingsgruppen—Senior och veteraner Vi har 

saknat en klubbansvarig för deras planering un-

der året men Anders Karlsson har skö# om pla-

nering  för veteraner på riksnivå  så viss insikt 

har vi ha1.   
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Resultat från årets tävlingar 
Veteran VM  18-21 november Fort Lauderdale oplac  M5-90  Anders  Karlsson 

Veteran EM  23-26 juni Porec   5:a  M5-90  Anders Karlsson 

Öppna Serbiska 15 oktober  Belgrad  1:a  M5-90  Anders Karlsson 

Öppna Oceania  10 april  Camberra  2:a  M5-90  Anders Karlsson 

NM    20-22 maj Larvik  oplac  M25-90  Anders Karlsson 

SM seniorer  16 april  Haninge       inga deltagare 

J-SM    13 februari Borås   oplac  F18-63  Emelie Karlsson 

          oplac  P18-60  Jesper Söderström 

Veteran SM  12 novemberStaffanstorp      inga deltagare  

RM Distriktslag   19 november Lindesberg       inga deltagare 

Sörmlandsträffen  28 mars  Oxelösund  1:a  P15+73  Kevin Bergström 

          oplac  P15-42  William Bennet 

          oplac  H-90   Anders Karlsson 

MSWOP   28 mars  Oxelösund  3:a  M5-100  Anders Karlsson  

Na"onal Cup   19 september Halmstad  1:a  P15+73  Kevin Bergström 

          2:a  F13-48  Ally Josefsson 

          7:a  P15-46  William Bennet 

Budo-Nord Cup  5 maj   Lund  2:a  P15+73  Kevin Bergström 

Adidas Challenge 1 14 februari Borås   3:a  P15+73  Kevin Bergström 

          4:a  F13-48  Ally Josefsson 

          oplac. P15-46  William Bennet 

Adidas Challenge 2 5-6 november Borås   2:a  P15+73  Kevin Bergström 

          oplac. U11-50  Alva Bergström 

Kris"anstad Open 9 januari  Kris"anstad      Inga deltagare 

Helsingborg Open 6 februari  Helsingborg 2:a  F13-48  Ally Josefsson 

          2:a  P15+73  Kevin Bergström 

          Oplac  F13-48  Alva Bergström 

          Oplac  P15-42  William Bennet 

          Oplac  P15-50  Joel Berntsson 

          Oplac  H-73   Marcus Berntsson 

Kalmar Open  16 april  Kalmar  INSTÄLLT 
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Resultat från årets tävlingar 
Sydcup 3   8 oktober  Skurup      Inga deltagare       

Sydcup 4   14 november Staffanstorp 1:a  P15+73 Kevin Bergström           oplac  P18-66 Jesper Söderström 

Sun City Open  12 mars  Karlstad      Inga deltagare 

Trollträffen 1  23-24 april  Trollhä#an  1:a  P15+73 Kevin Bergström           oplac  P15-42 William Bennet           oplac 
 F11-46,7 Alva Bergström 

Borlänge Open  17 septemberBorlänge      Inga deltagare     

Trollträffen 2  26-27 november Trollhä#an  2:a  P15+73 Kevin Bergström           2:a  F11-46,7 Alva Bergström          
 Oplac  F13-48 Ally Josefsson 

GO Cup 1   19 mars  Stenungssund 2:a  F11-46 Alva Bergström           2:a  F13-44 Ally Josefsson 

GO Cup 2   22 oktober  Stenungssund     Inga deltagare 

Smålands Open 1  12 mars  Kalmar  Saknas resultatlista  

Smålands Open 2  14-15 maj Gislaved      Inställt  

Smålands Open 3  8 oktober  Jönköping  Saknas resultatlista 

Smålands Open 4  3 december Växjö  Saknas resultatlista 

 

*LAG-SM  3 december Oxelösund  Anders Karlsson tävlade för Åkersberga JK 
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Smålands Open…. 
Fyra deltävlingar arrangerades under året varav en skulle varit i Gislaved med e1erföl-

jande träningsläger tyvärr fick vi ställa in pga. för få anmälda deltagare. 

Tävlingen  vänder sig framförallt "ll de som vill prova a# tävla judo. Målet  är a# dela in 

e1er kunskap, ålder och vikt för a# få en så rä#vis tävling för alla. Där även funk"on-

ärer ,domare och coacher  får träna på sina roller och funk"oner. 

Veteran judo… 
Under året har klubbens deltagit på följande 

veterantävlingar VM i Ft Lauderdale, EM i 

Porec ,Öppna Oceania, Australien, Öppna 

Serbiska , NM i Norge ,SM i Haninge och 

några zontävlingar.  ( resultat se samman-

ställningen s9 )  

Anders Karlsson har varit ansvarig för 

Svenska Judoförbundets  veteranprojekt 

 

 
Foto från lagtävlingen på  EM i 

Porec. 
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Rankinglistan U@R & U@S 
Kevin Bergström kämpa "ll sig en tredjeplats på Svenska Judoförbundets rankinglista 

för Pojkar U15 under årets tävlingar. Genom denna presta"on blev han den enda från 

Småland som placerade sig i topp. 
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World Class Judo Camp… 
World Class Judo Camp som arrangerades i Skurup av Judo Syd var årets första ak"vitet för 

klubben. Benoit Camparque, 

Mark Huizinga, Myriam Roper, 

Hannah Mar"n, Hilde Drexler, 

Mar"n Pacek, Robin Pacek var de 

inbjudna gästerna och "llsam-

mans med Gabriel Bengtsson 

stod de som tränare under årets 

upplaga av lägret. Samtliga gäster 

har en imponerande meritlista 

och är verkligen judokas av 

världsklass. 

Lugi Camp... 
Kevin var ensam från Västbo judo-

klubb på LUGI camp.  

Han fick hänga på övriga Små-

lands lag. Han tog även e# silver i 

tävlingen. Vore kul om det var 

mer tjejer och killar som hänger 

med 2017.  
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Judo R. 

Prova på Judo i Hestra @T augus' 
Isabergskolan i Hestra arrangerade en egen Olympisk dag där eleverna fick prova på 

och "#a på utövare från flera olika olympiska sporter.  

I skolans gymnas"ksal skapade vi e# ma#område där vi med hjälp av ledare och ak"va 

från klubben genomförde korta instruk3oner och möjlighet 3ll lä-a övningar.  

Det blev en uppska-ad ak3vitet och många 

barn vågade pröva.  

Under hela dagen fick ca 200 barn i åldrarna     

7-12 år pröva på judo.  

Ak3viteten har le- 3ll a- flera av deltagarna 

deltagit i vår ordinarie verksamhet under hös-

ten.  // Ma�as Bennet 

Göteborgs JK och IK Västra Mölndal är de som är drivande i projektet JUDO 5 ...där tjejer 

träffas och tränar "llsammans . När Olympierna Mia Hermansson och Anna Bernholm var 

på besök passade Ally Josefsson och Alva Bergström  på a# vara med. 



 

 

 Sida 16 

Summer Camp >?@A—Gislaved 
Summercamp 2016 var som vanligt en rolig & lyckad "llställning! Tro#s lågt antal delta-

gare så fick judon ihop två pass för ungdomarna a# testa vår roliga sport under vilka vi fick 

återse många ansikten från "digare SC som var ivriga a# visa de som inte "digare varit 

med på våra pass hur roligt det är på ma#an. Vi får hoppas a# antalet deltagare & ledare 

kan komma upp de i 5 passen som de först hoppas på a# vi skulle kunna erbjuda!  

// Robert Larewall 
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Olympic Day - U september 
Det andra Olympic Day vi deltog på där det t.o.m. va så få deltagare a# alla sporter inte 

ens fick några ak"viteter, Judon hade dock tre stadiga grupper av tre möjliga & va därmed 

bland de mest populära! Två av olympierna hann delta på våra pass & de hjälpte a# sprida 

en god samt lärorik atmosfär. Utöver ungdomarnas påtagliga tacksamhet för a# testa vår 

sport så måste en extra eloge gå ut "ll de föräldrar & familjemedlemmar som hjälpte or-

ganisatörerna så pass a# vår närvaro prisades.  

// Robert Larewall 
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Judons dag - >S oktober 
Judons dag eller som det heter på engelska "The WorldJudoDay" firas varje år den 28 ok-

tober vilket är den dagen som Jigoro Kano som skapade judon, föddes. I dag tränar mer än 

20 miljoner personer judo dagligen, i världen.  

 

// Anders Karlsson 
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 Samträning... 
Under året har vi genomfört  några samträningar på klubben med besök från bl.a. JK Jigo-

tai  och Jönköpings JK.  Besökt Jönköpings JK och SPIF JK på deras samträning för vetera-

ner. Även gjort e# besök hos Åkersberga JK och ha1 gäs#ränande från Alingsås JK. 

 

// Anders Karlsson 
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Utbildningar... 
Klubben har deltagit på olika utbildningar under året som arrangeras av  

Svenska Judoförbundet , Smålands Idro#en och Gislaveds Kommun. 

Arrangerade några klubb utbildningar för föräldrar och ak"va om tävlingar och Anders 
Karlsson var ledare för Idro#sly1sprojekt klubbutveckling för judoklubbar i distriktet. 

 

-Riksfortbildning  i Lindesberg    Anders Karlsson och Helene Karlsson 

-Idro#sly1et       Anders Karlsson och Helene Karlsson 

-Ledarkonferens      Anders Karlsson och Helene Karlsson 

-Föreläsning om Doping & droger    Anders Karlsson och Helene Karlsson 

-Kata instruktörs kurs     Robert Larewall 

-Kurs om ”Regel & Tävling”    Anders Karlsson 

-Kurs om ”Tävlingsledare ”    Anders Karlsson 

Foto från riksfortbildningen i Lindesberg.  
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Svenska Judoförbundet... 
Förbundsstyrelsen 2016 (SJF) 

Helene Karlsson ledamot i förbundsstyrelsen sedan 2012.  

 

 

 

 

 

Projekt-veteran ( SJF) 

Anders Karlsson sa# som kommi#éordförande sedan 2014 t.o.m. 2015 då kommi#én 

övergick "ll en projektgrupp led av Anders Karlsson. 

Smålands Judoförbund   

Anders Karlsson si#er som kassör för distriktet sedan 2013 

Europa Cup , Lund 

Anders & Helene Karlsson deltog som funk"onär på Europa cup tävlingen SWOP i 

Helsingborg. 

 

JUDOGALAN & ÅRSMÖTE 

För tredje gången arrangerades en judogala i samband 

med  Svenska judoförbundet årsmöte där in-

bjudna ,klubbar och distrikt deltog. Från Västbo judo-

klubb representerade Anders Karlsson och Helene 

Karlsson 

 
Förbundsstyrelsen 2016. Fr. v.: Helene Karlsson, Kristiina Pekkola, Eva Johansson, Ida Lindgren 
Michael Holm, Alf Tornberg och Kent Andersson 
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Badplatserna i Anderstorp 
Under 2016 hade Västbo Judo, liksom "digare år, ansvar för a# underhålla badplatserna 

i Gläntan och i Tokarp från 1 juni "ll 15 september. 

Några föräldrar och medlemmar var delak"ga i a# lasta i bryggorna, klippa gräset, se 

över a# inget förstörts och för a# avslutningsvis ly1a upp bryggorna på hösten.   

De som inte kunde bära bryggorna passade på a# grovstäda klubblokalen. 

Stort tack "ll alla er som hjälpt "ll.   // Johan Nilsson 
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Terminsavslutning 

Den 1 juni samlades e# 30-tal medlemmar för en gemensam avslutning. Judokas och fy-

sare i alla åldrar umgicks i den ljumma försommarkvällen med "pspromenad och grillning.  

Med denna kväll tackade styrelsen och alla ledare för allas engagemang under våren och 

önskade samtliga välkomna e1er sommaruppehållet. 

// Ellenore  

 

Städning av klubblokalen 

Västbo judoklubb vill tacka dem, som under året som gå#, hjälp "ll a# hålla våra fina loka-

ler rena. Som tack för hjälpen har vi betalat en ”judopeng”.  

Vi hoppas a# fler kan dra si# strå "ll stacken för a# våra lokaler ska vara fräscha. 

Kontakta gärna Helene Karlsson om du vill hjälpa "ll. 

// Helene 

 

 

 

Föräldraförening... 
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Sponsorgruppen... 
Sponsorgruppens målsä#ning är a# få  in medel för a# kunna betala vår hyra i träningshal-

len och genom de#a kan vi använda våra träningsavgi1er "ll  vår ungdomsverksamhet. 

Årets sponsorgruppen har saknat medlemmar som har kunnat driva olika projekt för a# 

dra in "ll vår målsä#ning  a# kunna bekosta / betala en månadshyra av vår träningshall.   

Sponsorer  Vi fick tyvärr ej in några sponsorer under året då det saknades folk i projekt-

gruppen. 

Resultat:  inga sponsorer i år 

 

Försäljning provision  

Saknades  energi  på a# försöka a# sälja sportkläder från RAVELLI under året.   

Resultat:  0 kr 

 

Bingolo7er 

Vi har ha1 några prenumeranter på lo#er som ger en liten avkastning.    

Kunde vara fler   

Resultat:   507 kr 

 

Svenska Spel. 

Då svenska spel ger pengar på varje spelad krona som registreras av våra medlemmar.  

Resultat på:  1437 kr 

 

Målsä7ning 2016 

Vi nådde ej rik"gt upp "ll vår målsä#ning en månads hyra 7500 kr  (-5556 kr) 
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Ekonomi och medlemmar... 
Årets ekonomi Gick med e# undersko# men mycket beroende ökade kostnader och 

minskat ak"vitet bidrag (LOK) 

Tre största intäkterna :  Träningsavgi1er , Materialförsäljning  och LOK-stöd  

Tre största utgi8erna :  Hyran , Varuinköp och avskrivningar. 

Medlemsantalet  har sjunkit  från 153  "ll 140 medlemmar från 4—65 år .   

Finns det hopp om a# vi når och kan behålla det magiska medlemstalet 150st  för a# täcka 

hyran i lokalen utan a# behöva ta medel från den övriga verksamheten. Finns 14 personer i 

vårt medlemsregister som prova på medlemmar (154) 

Medelålder: 23 år sni#åldern skönk  med 5 år och  ökade med 1 år från 2013 

Könsfördelning:  Kvinnor 51 %  (79 st)  Män 49 %  (74 st) 

       2016   2015  

Åldersfördelningen : 0-6år 19 st  +8  11 st   

     7-12  42 st  +3  39 st 

     13-20 19st  ± 0  19 st 

     21-40 26 st  - 4  30 st 

     >40  34 st  -20  54 st 
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Klubblokalen... 
Arbetet klubblokalen har minskat i intensitet  under 

året … men   ”TODO” listan finns for]arande kvar "ll 

2017.Vi  har nu 160m2 härlig träningsyta med vår nya 

fina gul och blå judoma#a.  Totalt har vi 532m2 hög-

klassig  tävlingsma#a som klarar tre matchområden. 

Frågan är när vår första större tävling blir aktuell. 

Plus a# vi har 100m2 puzzelma#or för uppvisningar och prova på ak"viteter. Ma#orna fly#a-

des från Exmo "ll Haga huset för förvaring  när vi inte har arrangemang. 

Några nya redskaps inköp gjordes under året bl.a. Två kastdockor, hopprep och chinsräck 

 

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 fly7ar längre ner i korridoren och tog över gamla fri'dsgården.  

 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 E8er a7 ha trö7nat på badlivet fly7ade vi 'll BK Framåts, lokal när de la ned sin 

klubb i Gisle sportcenter .  

 -cirkeln var sluten eersom vi startade som sek3on i BKF 

Dojo 5 Nästa fly7lass gick 'll Gyllengårdens gymnas'khall   

 -första  passet körs måndagen den 5 mars 2012. 
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Judoshiai... 
Under året har flera judoka tävlat för klubben på 20 olika tävlingar inom distriktet, Na"on-

ellt och Interna"onellt. Bäst a# bärga hem medaljer har varit följande. 

 

1. Kevin Bergström  4   3   1   

      Slutade på en hedrande 3:e plats på rankinglistan för U15 ,2016 

2. Anders Karlsson  1   1   1 

       Vann Serbiska öppna, Belgrad och två på Oceania Open i Canberra 

3. Ally Josefsson      2 

4. Alva Bergström     2 

5. Judoka   Saknas de olika medaljörerna från Smålands Open. 

 

 

Stort graDs "ll allihop som kämpat på tävlingsma#an. 

// Anders Karlsson 

Rankinglistan... 
Tävlingskommi#éns och veteran´s rankinglista för judoka 2016. 

U15  3:a Kevin Bergström,  115 William Bennet och Joel Berntsson 

U18  Inga judoka 

U21  Inga judoka 

Senior TU har tagit bort rankinglistan för seniorer 

Veteran 6:a Anders Karlsson , 155:e Dan Englund och 276:e Frank Josefsson  



 

 

Under året har vi ha1 flera medlemmar som graderat sig "ll nya bältesfärger. 

Stort graDs "ll allihop som få# e# ny# ”bälte” och bara a# finslipa tekniker och bli säkrare 

på de nya kasten så är det snart dags igen . 

 

Graderingsansvarig  

Anders Karlsson 
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Graderingar... 

Ny7 från årsski8e 2016 är a7 det införs Licenskrav.  För a# få u]ärda  kyu-grader måste instruktören ha följande. 

Upp "ll 4 kyu— En ak"v ass. Tränarlicens 3-5 kyu—En ak"v klubbtränarlicens 

 

Bild från Gradering 2016-05-29 :  Fredrik Fredholm, Noah Fredholm, Frank Josefsson, Ma2as Bennet, Helene Karlsson, 

Annica Svenningsson och Lasse Carlsson  
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DAN grader i klubben... 

Anders 

Karlsson 

3 dan (2015) 

Västbo JK 

Åkersberga JK 

Ingemar 

Arvidsson 

1 dan (1985) 

Västbo JK 

Västbo Judo 

Leif 

Österlind 

2 dan (1980) 

Malmö Budokan 

Västbo Judo 

Michael 

Lindvall 

1 dan (1988 ) 

Huddinge JK  

Borås JK 

Zsolt 

Erös 

1 dan (1998) 

Ungern  

Ungern 

Björn 

Carlsson 

1 dan (2001) 

Västbo JK 

Kallinge JK 

Bosse 

Borg 

1 dan (2010) 

Markaryd JK 

Kaisho JK 

David  

Haraldsson 

1 dan (2011 ) 

Västbo JK 

Örebro JK 

Robert 

Larewall 

1 dan (2013 ) 

Västbo JK 

Västbo Judo 

 

Dan 

Englund 

1 dan (2013 ) 

Västbo JK 

Västbo Judo 

 

Mar'n 

Carlsson 

1 dan (2013) 

Västbo JK 

Jönköpings JK 

 

Vem blir 

Nästa 

1 dan (2016) 

Moderklubb 

Nuvarande 
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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 livss"l byggde på renlevnad, 

medita"on 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 e1er en träning 

eller en tävling. I enlighet med judons tradi"oner 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 mål"dsdryck, 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 a7 man besi7er kunskaper som inte får användas i andra sammanhang än 

träning och tävling, kunskaper man skall vara stolt över och sam'digt inte känna a7 man behöver bevisa för nå-

gon annan vad man kan. 

 

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

har börjat. Föräldrar informeras på de informa"onsträffar vi regelbundet ordnar under "den ungdomarna tränar. 

Inför varje årsmöte går styrelsen igenom policyn och uppdaterar den. 
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Idro7sly8et…. 
Under året har vi drivit följandeidro#sly1s-

projekt. 

Tillsammans ly8er vi Småland - där vi för-

sökte a# få igång en gemensam samträning en gång i månaden där judoka från när lig-

gande klubbar kunde ses och träna "llsammans. Intresset var stort inför starten och de 

första gångerna men sen rann lust och inspira"on ut i sanden och vi blev färre och färre 

deltagare.  Sammanfa7ning : Projektet läggs ned   

Från Soffa 'll Gult bälte - Gruppen började med e# antal föräldrar som ville prova på 

judo.  Gruppen har ha1 en bestående kärna av medlemmar och vuxit med nya deltagare 

och ungdomar under de terminer som projektet på gå#. Sammanfa7ning : Projektet för-

sä#er som JUDO för ALLA.  

Föreningsutveckling - Kommunika'on, Mål & Vision . Projektet startade på förslag av 

Robert Larewall  med hjälp av Smålands idro#en. Under hös#erminen gjordes tre träffar 

med styrelsen och några ledare som en förstudie "ll en ”kick off ” konferens med alla 

som ville vara med och utveckla föreningen. Men "den var knapp inför jul  för de flesta 

så vi fick inte ihop "llräckligt många  utanför styrelsen för a# det skulle vara meningsfullt 

a# genomföra den som tänkt.  Sammanfa7ning : Projektet fly#as "ll våren för a# genom-

föra och använda pengarna vi få# för a# slippa betala "llbaka dessa.   

 

 

Några ungdomar från Moforsvillan i Anderstorp var och pro‐

vade på judo under påsklovet.  
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Dagordning... 
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 rä- sä-. 

5§  Fastställande av föredragningslista. 

6§  A) Styrelsens verksamhetsberä-else för den senaste verksamhetsåret. 

 B) Styrelsens förvaltningsberä-else för det senaste räkenskapsåret. 

7§  Revisorernas berä-else över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhetsåret. 

8§  Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för det 3d revisionen avser. 

9§  Fastställande av medlemsavgien.    

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

11§  Behandling av styrelsens förslag och i rä- 3d inkomna mo3oner. 

12§  Val av  

 a. Föreningens ordförande för en 3d av 2 år. (jämna år)   

 b. Föreningens sekreterare för en 3d av 2 år. (jämna år)  

 c. Föreningens kassör för en 3d av 2 år. (udda år)   

 d. Ledamot för föreningens för en 3d av 2 år. (udda år)  

 e. Ledamot för föreningens för en 3d av 2 år. (jämna år)  

 f. Ledamot för föreningens för en 3d av 2 år. (udda år)  

 g. Ledamot för föreningens för en 3d av 2 år (udda år)  

 h. Minst en revisor jämte erforderligt antal suppleanter för en 3d av e- år.       * I de-a val får inte styrelsens 

ledamöter delta. 

 i. Tre ledamöter i valberedningen för en 3d av e- år, av vilka en skall utses 3ll ordförande.  

 j. Beslut om val av ombud 3ll SDF-möten. 

13§  Antagande av drog–och mobbing policy 

14§  Övriga frågor - inga beslut kan fa-as på denna punkt. 

15§  Mötet avslutas 
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Förtjäns7ecken och uppdrag @T[\->?@A 

Ordförande genom 'derna. 

1975-1976  Gunnar Landsell 

1977   

1978   Mats Eriksson 

1979-1986 Ingemar Arvidsson 

1987-2004 Anders Karlsson 

2005-2009 Ingemar Arvidsson 

2010  Mats Ekberg 

2011-2013 Bo Borg 

2014-2016 Sofia Frederiksen 

2017-  

 

Hedersmedlem Västbo Judoklubb 

 2010  Ingemar Arvidsson 

 

 

 

 

 

 

 

Hedersmedlem nomineras &ll årsmötet 

av medlemmar eller styrelsen. 

Svenska JF förtjäns7ecken  

i guld på svart bo7en. 

Nr 81  Ingemar Arvidsson  (2005) 

Nr 82 Anders Karlsson  (2005) 

Nr 99 Michael Lindvall  (2005) 

Nr 100  Björn Carlsson  (2005) 

 

Uppdrag i Svenska Judoförbundet 

1998-2013  Smålands JF—Ordförande Anders Karlsson 

2013-  Smålands JF—Kassör   Anders Karlsson 

2011-2013 Svenska JF—Ledamot RVK  Anders Karlsson 

2012-  Svenska JF—Ledamot i FS  Helene Karlsson 

2014-2015 Svenska JF—Ordf. RVK  Anders Karlsson 

2016-   Svenska JF - Proj- veteran  Anders Karlsson 
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Lite sta's'k från SJF... 



 

 

      
      

Välkomna 'll oss... 

Västbo Judoklubb Kontakt  
  

Ekonomi  

Postadress 

c/o Karl-Johansgatan 35 

332 30 Gislaved 

Besöksadress 

Ringvägen 7 

332 36 Gislaved 

  

E-post: info@vastbojudo.se 

Hemsidan : 
www.vastbojudo.se  

Swish:      123-122 52 59 
Plusgiro:  795037-1 
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