








Sida 5 

Ansvariga ledare för projekt. 

….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. 

Träna ansvarig Helene Karlsson Kent Bergström

Huvudtränare  - Judo Anders Karlsson Silviu Cris an Ma as Snieder

Judoshopen Anders Karlsson

Hemsidan Anders Karlsson

Smålands Open Ma as Bennet Anders Karlsson

Pokaljakten Ma as Bennet Anders Karlsson

Terminsavslut—Vårterminen Ma as Bennet Frank Josefsson Annica 
Svenningsson

Terminsavslutning—Hös ermin Anders Karlsson Ma as Bennet Helene Karlsson

Idro sly et Anders Karlsson

Ungjudo Ally Josefsson August Andersson Alfred Larsson

Föreningsutveckling Ma as Bennet Anders Karlsson

Underhåll Lea Mäntynenä Aulis Mäntynenä Helene Karlsson

Profilkläder Helene Karlsson Anders Karlsson

Tävlingar Anders Karlsson Ma as Bennet

Veteran läger Anders Karlsson Helene Karlsson

Klubbtränare—Utb. Svenska JF

Assisterande Klubbtränare—
Utb.

Svenska JF

Valberedningen Annica 
Svenningsson

Frank Josefsson Silviu Cris an















Sida 12 

E er årsmötet 2021 gnuggades geniknölarna om på vilket sä  Västbo Judoklubb skulle 
kunna a rahera nya medlemmar i högstadieåldern. E  projekt tog sin start och det 
arbetades fram en ny nybörjargrupp för åldern 12-16år i form av en kurs med tydligt start- 
och slutdatum. Kursens längd beslutades ll en termin och i kursavgi en ingick Gi samt 
även gradering ll gult bälte. 

Kursen tog sin början i augus  2021 och det var en engagerad men blyg grupp individer 
som kom ll första träningspasset. Det visade sig ll slut a  det skulle bli fem nya judoka 
som resultat av det nya projektet. Under terminens gång visade gruppens engagemang 
och glädje inga gränser både inför sina egna och sina nyvunna kompisars framgångar på 
ma an. De visade alla en hunger och kämpaglöd på träningarna. 

Tre av de fem nya judoka från denna grupp tog sig även an den stora utmaningen 
gentemot sig själva och deltog i deras första tävling, Småland Open i Kalmar i december. 
Det var med brinnande iver och vinst i deras sinnen som de äntrade dojon i Kalmar. 
Nervositeten var hög, men likaså deras omtanke om varandra. A  få bevi na dem möta 
både egna och andras fram och motgångar llsammans och trots deras ringa d inom 
judo visade de prov på hur äkta ”judospirit” ser ut. 

Terminen avslutades med gradering. Nervösa och förväntansfulla kom de ll dojon och 
visade prov på deras nyvunna färdigheter. De klarade sin gradering med bravur och 
hoppet är nu a  de alla e er avslutad kurs kommer llbaka och vill fortsä a med judo.
 
// Kenny Carlberg 

Nybörjare 12-16 år 

Sida 25 

Våra träningslokaler. 
 

Dojo 1 Sörgårdsskolan ,skyddsrum  (1974– 1983) 
- a  minnas en stor pelare i mi en och inget syre

Dojo 2 Gamla minirace lokalen i Anderstorps sporthall  (1983-1990) 
-minns den härliga  presenningen över de gamla ma orna. 

Dojo 3 Vi fly ar längre ner i korridoren och tog över gamla fri dsgården. 
(1990-2003) 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 E er a  ha trö nat på badlivet fly ade vi ll BK Framåts, lokal när de la 
ned sin klubb i Gisle sportcenter .  (2003—2012) 
-cirkeln var sluten e ersom vi startade som sek on i BKF 

Dojo 5 Nästa fly lass gick ll Gyllengårdens gymnas khall  (2012-03-05 — nu) 
-första  passet körs måndagen den 5 mars 2012. 
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Sponsorgruppen. 
Sponsorgruppens målsättning är att få in medel för att kunna betala vår hyra i 
träningshallen och genom detta kan vi använda våra träningsavgifter till vår 
ungdomsverksamhet. Årets sponsorgruppen har saknat medlemmar som har 
kunnat driva olika projekt för att dra in till vår målsättning att kunna bekosta / 
betala en månadshyra av vår träningshall. 
  
Sponsorer   
Vepab sponsrade med kontorsmateriel , stödmedlemmar och matt sponsor 
Resultat:  4 314 kr  ( - 439 kr) 

Försäljning provision 
Saknades  energi  på att försöka att sälja sportkläder från RAVELLI under året.   
Resultat:  880 kr     ( +/- 0 kr) 

Bingolotter 
Vi har haft några prenumeranter på lotter som ger en liten avkastning.    
Kunde vara fler   
Resultat:   1 736 kr   ( + 1058 kr ) 

Svenska Spel. 
Då svenska spel ger pengar på varje spelad krona som registreras av våra 
medlemmar. 
Resultat på: 1 536 kr ( -192 kr) 

Målsättning 2021 
Vi nådde upp till vår målsättning med två månads hyror  resultatet blev 8 466 kr  
( +426 kr)  målsättningen inför 2022 får ligga kvar på två hyror= 16.580 kr (-8 114 kr) 
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Judons dag - 28 oktober. 
Judons dag eller som det heter på engelska "The World Judo Day"  firas varje år den 28 
oktober 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 




