
 

Alla Svensk Judos licensierade tränare välkomnas till 
Riksfortbildning 
 

Teknikutveckling med Go kyo som grund – 
praktik och analys 

 
Med Kenny Kling och utbildarteam Väst i samarbete med 
Göteborgs Judoförbund. Gästföreläsare är häcklöparen och 
olympiern Robert Kronberg. Varberg, 23–24 mars 2019 

 

Målgruppen är tränare som vill 
utveckla och förbättra sina 
grundtekniker i Go kyo, judons 
grundtekniker i tachi waza och 
samtidigt förlänga sin tränarlicens.  
 
Kursen har som mål att jobba 
igenom ett urval utav 
grundteknikerna inom judons Go 
kyo system. Vi tittar på vilka de 
viktigaste principerna och 
detaljerna för respektive kastteknik. Deltagarna kommer att jobba på sitt eget 
teknikutförande men vi kommer även att lägga vikt kring hur man som tränare 
kan hjälpa sina elever med sin teknikutveckling. 
 
• Grundutförande och de viktigaste principerna såsom grepp, balansbrytning, 

kroppsposition, kastriktning.  

• Vilka är de viktigaste ”markörerna” eller detaljer i en teknik som en coach 
kan titta på? Exempelvis hur är fötterna placerade, vilket ”driv” finns i 
tekniken, är greppet tillräckligt starkt, hur är tajmingen i tekniken?   

 
Vi går igenom hur man med enkla filmupptagningar (med sina egna mobiler) kan 
analysera sin egen och sina elevers teknikutförande. 
 



 

Praktisk information 
 

 

Datum: Lördag 23 mars till söndag 24 mars 2019 
Incheckning kl. 09.00-09.30 på lördag (10.00 i judodräkt). 

 Avslut kl. 16.00 på söndag. 
 
Plats: Varbergs Idrottshall, Danska vägen 5 
 
Anmälan: Senast den 8 mars 2019, använd länken nedan. 
 
Länk:   http://educationwebregistration.idrottonline.se/home/index/1203802 
 
Kostnad: 2500 kr per person. I priset ingår fika och lunch båda dagarna 

samt middag på lördag. Kursdokumentation och diplom. 
 
Betalning: Svenska Judoförbundet fakturerar din klubb. 
 
Bidrag: Det går att söka idrottslyftsbidrag (utbildningslyftet eller 

utbildningslyftet dam) från SJF, via klubbens IdrottOnline-sida. 
Läs mer om Idrottslyftet på SJF:s hemsida.  

 
Boende: Hotell Havanna – www.hotellhavanna.se 

Varbergs Stadshotell & Asia spa – www.varbergsstadshotell.com 
För ytterligare boendealternativ se www.visitvarberg.se 
Ni boka ert boende själva.  

 
Utrustning: Mobil med filmningsmöjlighet eller motsvarande. 
 
Facebookevenemang med filmtrailer till utbildningen:  
https://www.facebook.com/events/336304130318757/?active_tab=discussion  
  
Övrigt: För mer information kontakta: 

Kenny Kling, 076-307 68 41 
Thomas Nyvall, thomas.nyvall@telia.com, 070-441 54 51 

 
 

Välkomna! 

 

http://educationwebregistration.idrottonline.se/home/index/1203802
http://www.visitvarberg.se/
https://www.facebook.com/events/336304130318757/?active_tab=discussion
mailto:thomas.nyvall@telia.com


 

 

Preliminärt program 
 

Lördag 

09.00 – 09.30 Incheckning/Fika 

09.45 – 10.00 Introduktion av helgens upplägg 

10.00 – 12.00 Praktik på mattan 

12.30 – 13.30 Lunch 

13.30 – 15.30 Workshop och föreläsning med Robert Kronberg 

16.00 – 18.00 Praktik på mattan. Inspelningar av egen teknik med 

hjälp av mobiler. 

19.00 Middag  

 

Söndag 

09.00 – 11.00 Praktik på mattan. 

11.30 – 12.30 Lunch 

12.30 – 13.30 Workshop - genomgång och diskussion utav 

deltagarnas inspelningar. 

14.00 – 16.00 Praktik på mattan.  

 Avslutning och utvärdering 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

Om kursledarna 
  

Kenny Kling, 5D – klubbtränare, utbildare och 
gymnasielärare.  
 
Flerfaldig svensk mästare individuellt, i lag 
och i Kata. Har varit aktiv i landslaget både 
som tävlande och ledare. Har ingått i dan-
graderingskommittén som examinator. Är 
tränare för Göteborgs Judoklubb. Tillhör 
gruppen utbildare inom Svenska 
Judoförbundet.  

 

 

 

Robert Kronberg – föreläsare, 
friskvårdskonsult och personlig tränare 
 
Driver och äger företaget kronBee. Är svensk 
och nordisk rekordhållare på 60 och 110m 
häck med över 30 landskamper för Sverige. 
OS- och VM-finalist, EM-brons samt flera 
Finnkamps- och Europacupsegrar. Han har 
även blivit svensk lagmästare i tyngdlyftning 
2013 och 2014 samt veteraneuropamästare 
2017. 
 
Workshop ”Träna smart - skapa kroppslig 
balans, steg 1” 

Robert går här igenom kompensationer, svaga länkar, rörelseanalys samt 
träning mot långsiktiga mål. Vi igenom funktionen och värdet av buktryck och 
atletisk hållning i alla delar av ditt liv. Du får ta del av de övningarna som din 
kropp verkligen behöver för att skapa balans. Föreläsningen innehåller en bra 
blandning av teori och praktik med fokus på vad det egentligen innebär att 
träna smart. Vad som får din träning att bli hållbar, leda mot ett hälsosamt liv 
utan onödiga skador samt gör träningen effektiv och utvecklande.  

 


