
 

 

 INBJUDAN  

GOTHENBURG JUDO OPEN  
19 OKTOBER 2019 

 
 

 GÖTEBORGS JUDOFÖRBUND 
 

 För femte året i rad arrangerar Göteborgs Judoförbund 
Gothenburg Judo Open (f.d. Västcup). Lördag 19 oktober 

 i Prioritet Serneke Arena i Göteborg. 
Tävlingen arrangeras i Nordens största multisportarena! 

Prioritet Serneke Arena har sju våningar sport, med allt från längdskidåkning  
till handboll och fotboll. Grundskola och gymnasium med idrottsinriktning  

på två våningar. Gym, föreningslokaler, skadeklinik, hotell, konferenslokaler,  
restaurang, bar och caféer. Allt på 45 300 m2 - Välkommen!  

 www.prioritetsernekearena.se  

Avsluta tävlingsdagen med att gå på Liseberg. Genom vår huvudsponsor Liseberg får alla 
deltagare halva priset på entré och åkpass (se sista sidan för detaljer). 

 

http://www.prioritetsernekearena.se/


 

GOTHENBURG JUDO OPEN 
TÄVLING Lördagen den 19:e oktober 

ADRESS Prioritet Serneke Arena, Krutvägen 2-4, 415 28 GÖTEBORG 
Här är en film som beskriver arenan: https://www.youtube.com/watch?v=2TGH6gwm5Ok 

INVÄGNING 

Fredag 18:e oktober kl. 19:00-21:00, Alla klasser 
Lördag 19:e oktober kl. 08:00-09:00, U13 (endast U13) 
Lördag 19:e oktober kl. 09:00-09:30, U18 (endast U18); 09:30-10:00, Övriga 
Lördag 19:e oktober kl. 12:00-12:45, Senior, U15 och U21. 
Tillgång till bastu finns i gymmet Nordic Wellness mot en extra ersättning 

TÄVLINGSSTART 
U13 startar kl. 09:30. 
Övriga tider preliminära: U18 12:00, Senior 14:00, U15 15:00, U21 16:00 
Slutliga starttider meddelas ett par dagar före tävlingen 

STARTAVGIFT 
200 SEK/deltagare och viktklass. Betalas in i samband med anmälan! 
Vid sen anmälan utgår dubbelavgift som betalas in på Plusgiro innan 
tävlingsstart. 

BANKGIRO 
Plusgiro 809443-5 Göteborgs Judoförbund,  
IBAN: SE23 9500 0099 6042 0809 4435 
BIC: NDEASESS 

ANMÄLAN www.judoshiai.fi/gjo/  

SISTA ANMÄLAN Fredagen den 11:e oktober 

FÖDD, GRAD, 
VIKTKLASS 

FU13 07-08 4 kyu -28, -32, -36, -40, -44, -48 och +48 kg 
PU13 07-08 4 kyu -27, -30, -34, -38, -42, -46, -50 och +50 kg 
FU15 05-06 4 kyu -36, -40, -44, -48, -52, -57, -63 och +63 kg 
PU15 05-06 4 kyu -38, -42, -46, -50, -55, -60, -66, -73 och +73 kg 
FU18 02-04 3 kyu -40, -44, -48, -52, -57, -63, -70 och +70 kg 
PU18 02-04 3 kyu -46, -50, -55, -60, -66, -73, -81, -90 och +90 kg 
DU21 99-01 3 kyu -44, -48, -52, -57, -63, -70, -78 och +78 kg 
HU21 99-01 3 kyu -55, -60, -66, -73, -81, -90, -100 och +100 kg 
DAMER       3 kyu -48, -52, -57, -63, -70, -78 och +78 kg 
HERRAR     3 kyu -60, -66, -73, -81, -90, -100 och +100 kg 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=2TGH6gwm5Ok
http://www.judoshiai.fi/gjo/


LOGI 

Arenan har ett hotell så ni bor enkelt på Kviberg Park och Hotell i anslutning 
till tävlingen.  
 
För att boka med nedanstående priser så kontakta Marcus Holmqvist i första 
hand på mail: marcus@eurotravelsports.se alt. på +46(0)760-324719.  
 
Enkelrum 990 kr/person/natt inkl. frukostbuffé  
Dubbelrum 1090 kr/rum/natt inkl. frukostbuffé 
3-bäddsrum 1295 kr/rum/natt inkl. frukostbuffé 
4-bäddsrum 1495 kr/rum/natt inkl. frukostbuffé 
Först till kvarn gäller!  

LISEBERG 
Genom vår huvudsponsor Liseberg får alla deltagare halva priset på entré 
och åkpass. Under tävlingshelgen så har Liseberg Halloween tema: 
www.liseberg.se/halloween https://www.liseberg.se/halloween/ 

BESTÄMMELSER Bestämmelser: Enligt IJF samt SJF TB Media: Genom sitt deltagande 
godkänner man att namn och bild kan publiceras i media samt på internet. 

FÖRSÄKRINGAR SJF:s samlingsförsäkring för svenska klubbar. Försäkringsinfo finns på 
www.judo.se 

KONTAKT 

Tävlingsledare: Lasse Johansson Mobil: +46(0)73-6335960  
E-post: lars.johansson@judo.se   
 
Koordinator: Alexander Lenngren & Gabriella Lörnbo  
Mobil: +46(0)708-74 97 51 / +46(0)735-31 35 09  
alexander.lenngren@live.se / lornbo@gmail.com 
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TRÄNINGSLÄGER 
Randori4All 

 
 

Efter tävlingen bjuder  
Göteborgs Judoförbund och Judo5 Göteborg 
in till Randori4All - för både tjejer och killar! 

Lägret kommer att hållas på Serneke Arena, från U13 och uppåt. 
Vi är stolta över att kunna presentera följande tränare:  

Roger Svedberg, Malin Nordin, Christian Borghesi, Karin Holmberg  
och för veteraner Johan Thörsman och Annika Krus 

 
 

Preliminärt träningsschema: 

 
Söndag 20 oktober kl. 09:30 - 11:30 - Teknik- & Randoripass  

Söndag 20 oktober kl. 13:00 - 15:00 - Teknik- & Randoripass  

Kostnad: 250 kr, lunch ingår ej men går att köpas på plats. 
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