Verksamhetsberättelse 2021

Göteborgs Judoförbunds styrelse avger här följande verksamhetsberättelse för det 56:e
verksamhetsåret 1 januari - 31 december 2021.

Inledning
Verksamheten i distriktet och mellan klubbarna startar smått återgå till det vanliga efter
pandemin. Genomförde GJO, träffats på samträningar, tränarträff och hunnit med några
utbildningar för att nämna få. Till det kommande verksamhetsåret siktar vi på få igång ännu
mer aktivitet för samtliga i distriktet.
På samma sätt som tidigare år har vi fortsatt att arbeta mot att göra Göteborg till det ledande
distriktet i judo-Sverige. Att öka samarbetet mellan distriktets klubbar är fortsatt ett av våra
mest prioriterade mål. Ett starkt, roligt och välfungerande distrikt med ett bra samarbeta
mellan klubbarna kommer att ta oss dit.

Organisation
GJF:s styrelse har haft följande sammansättning under verksamhetsåret
Befattning

Namn

Ordförande

Alexander Lenngren

IK Västra Mölndal

V. ordförande

Mats Gustavsson

Landvetter Judoklubb

Kassör

Mio Rodrigo Blomqvist

Göteborgs Judoklubb

Sekreterare

Karolin Karlsen

Frölunda Judoklubb

Ledamot

Stig Engström

Kungsbacka Judoklubb

Ledamot

Christoffer Pettersson

Judoklubben Budo

Suppleant

Elvira Dragemark

IK Västra Mölndal

Övriga funktioner
Revisor

Lena Wilsson

Revisorssuppleant

Ola Svensson

Klubb

IK Västra Mölndal
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Valberedning:
Ordförande:

Thomas Nyvall

Göteborgs Judoklubb

Ledamot:

Karin Holmberg

Lindome Judoklubb

Ledamot:

Morgan Dahlqvist

IK Västra Mölndal

Kommittéer
Styrelsen har under året tillsatt följande kommittéer eller projektgrupper

Utbildningskommittén
Thomas Nyvall

Göteborgs Judoklubb

Mio Rodrigo Blomqvist

Göteborgs Judoklubb

Kenny Kling

Judoklubben Budo

Robin Persson

Göteborgs Judoklubb

Judo5
Ida Lindgren
Karin Holmberg

IK Västra Mölndal
Lindome Judoklubb

Mio Rodrigo Blomqvist

Göteborgs Judoklubb

Malin Nordin

IK Västra Mölndal

Annika Krus

IK Västra Mölndal

Bodil Eriksson

Göteborgs Judoklubb

Gabriella Lörnbo

Lerums Judoklubb

Stadslaget/ungdomssamträningar:
Sebastian Jansson

IK Västra Mölndal

Christian Borghesi

Lindome Judoklubb

Karin Holmberg

Lindome Judoklubb

Triumfcupen
Karolin Karlsen

Frölunda Judoklubb
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Gothenburg Judo Open
Gabriella Lörnbo

Lerums Judoklubb

Mats Gustavsson

Landvetter Judoklubb

Morgan Dahlqvist

IK Västra Mölndal

Alexander Lenngren

IK Västra Mölndal

Bodil Eriksson

Göteborgs Judoklubb

Tim Sundström

Göteborgs Judoklubb

Distriktsträning
Johan Thörsman

Göteborgs Judoklubb

Jörgen Häggqvist

Göteborgs Judoklubb

Styrelsemöten mm
Styrelsen har under det gångna verksamhetsåret hållit tio (10) protokollförda styrelsemöten.
Dessutom har kommittéerna träffats i olika möten.

Årsmötet 2021
Årsmötet 2021 (för verksamhetsåret 2020) hölls den 17:e mars, kl. 17:30, digitalt via
plattformen Teams.
Vid årsmötet var 10 av distriktets tretton klubbar närvarande. Med 20 röster fördelade på 10
klubbar.

Medlemskap och representation
Göteborgs Judoförbund (GJF) är anslutet till följande organisationer:
Svenska Judoförbundet (SJF)
Riksidrottsförbundet (RF)
RF-SISU Västra Götaland
RF-SISU Halland

Följande judoka från distriktet har under året innehaft förtroendeuppdrag inom idrotten:

Dick D. Johansson, Varbergs Judoklubb – Ordförande Domarutskottet
Ida Lindgren, IK Västra Mölndal – Vice ordförande i SJF:s styrelse.
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Martin Pernheim, Frölunda Judoklubb – Förbundstränare Parajudolandslaget
Mikaela Barrera Birath, Göteborgs Judoklubb – Assisterande förbundstränare Parajudolandslaget
Niklas Strandberg, Varbergs Judoklubb – Ansvarig redaktör för tidningen svensk Judo
Roger Svedberg, Göteborgs Judoklubb – Projektledare SJF:s Motorprojekt
Sebastian Jansson, IK Västra Mölndal - SJF:s arbetsgrupp för Motorprojektet
Christian Borghesi, Lindome Judoklubb – SJF:s arbetsgrupp för Motorprojektet
Sebastian Janson, IK Västra Mölndal – SJF:s arbetsgrupp för medier och kommunikation
Niklas Strandberg, Varbergs Judoklubb –SJF:s arbetsgrupp för Dan-grader
Rebecca Eliasson, Lerums Judoklubb – SJF:s arbetsgrupp för Dan-grader
Malin Nordin, IK Västra Mölndal – Ledamot SJF valberedning
Dick Johansson, Varbergs Judoklubb – Ledamot i EJU & SJF Disciplinära kommitté
Niklas Strandberg, Varbergs Judoklubb – Ledamot Dangraderingsgruppen
Rebecca Eriksson, Lerums Judoklubb – Ledamot Dangraderingsgruppen
Gabriella Lörnbo, Lerums Judoklubb – Ledamot Tävlingsutskottet
Göteborgs Judoförbund har deltagit/representerat vid följande möten:
SJF:s årsmöte digitalt – Alexander Lenngren
GJF består per den 31/12 2021 av 13 klubbar:
Falkenbergs Judoklubb
Floda Judoklubb
Frölunda Judoklubb
Göteborgs Judoklubb
Hönö Judoklubb
IK Västra Mölndal
Judoklubb Aktiv
Judoklubben Budo
Landvetters Judoklubb
Lerums Judoklubb
Lindome Judoklubb
Kungsbacka Judoklubb
Varbergs Judoklubb
Ovanstående föreningar har, enligt klubbrapporten inlämnad till SJF 2021, 2 249 medlemmar.

sida 4

Ekonomi
GJF genomförde under 2021 GJO igen! Nytt för i år är att tävlingen genomfördes i Smoothcomp och att
vi kopplade betalning till Stipe. Stipe har inga fasta avgifter, utan de tar en procentsats (2-5%) på varje
transaktion. Ingen spelare kan gå in i lottningen utan att ha betalat avgiften, vilket underlättar arbetet för
förbundets kassör och säkrar våra inkomster. Dock ska man vara medveten om att om vi vid något tillfälle
skulle behöva ställa in tävlingen och betala tillbaka avgifterna får förbundet inte tillbaka summan som
Stripe tagit ut för transaktionen.
För hela verksamhetsåret gör vi gör ett positivt resultat på 91 434.
Aktivitet

Resultat (netto)

GJO – Tävling/Läger

+ 50 946 (eg 35946 men en hallhyra betalades först 2022)

RM 2019 – Stadslaget

- 41 590

Judo5

- 1 230

Utbildning

- 1 123
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GJF:s verksamhet under 2021

Triumfcupen
Grundtanken med Triumfcupen är att öka tävlingslusten hos de yngsta. De skall få möjlighet till
matchträning och nya erfarenheter på nära håll, utan krångel och långa dagar i tävlingshallar.
Triumfcupen innehåller även gemensam fika och en avslutande gemensam träning för att alla
skall få ut något av dagen oavsett matchresultat.
Det skall vara enkelt, inga anmälningar, förutbestämda viktklasser och inga avgifter. Tävlingen
skall hållas i klubbdojo och vara på en begränsad tid max 4 timmar.
Under 2021 har vi inte genomfört Triumfcupen och planerar på att återuppta tävlingen.
Text: Alexander Lenngren
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Gothenburg Judo Open
Gothenburg Judo Open siktar på att vara bästa tävlingen för de som kommer att tävla! För GJO
2021 uppdaterade vi tekniken och med hjälp av SmoothComp livestreamades samtliga tre
mattor. Speciellt tack till de som hjälpte till att få tekniken att fungera.
Tävlingen startade lördag morgon med 233 anmälda. Tack till er som hjälpte till att sätta
iordning mattan och invägning redan fredag kväll. Speciellt uppskattat är ni som satt vid
poängtavlorna under lördag, utan er kan vi inte arrangera sådan fantastisk tävling i distriktet.
Tävlingen avslutades med 47 guld, 47 silver och 53 brons. Ni kan se prestationer från U18, U21
och bästa klubb
Text: Alexander Lenngren
Ranking Herrar U21
Pelle Mattsson
Lukas Roswall
Mats Gerhardsen

Poäng
10
10
10

Ranking Flickor U18
Ronja Johansson
Felicia Granudd
Hedvig Jägervall

Poäng
10
10
10

Ranking Pojkar U18
Max Christiansson
Adam Belkhir
Luka Trifkovic

Poäng
10
10
10

Bästa Klubb
Stockholms Judoklubb
Lugi Judo
Norrköpings Judoklubb

Poäng
154
94
82
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Gothenburg Judo Open läger 2019
Foto: Sebastian Jansson

Judo5
Under verksamhetsåret 2021 har judo5 haft en begränsad verksamhet
på grund av pandemin. Trots pandemin har dock några större
aktiviteter genomförts.
RF/SISU tog tillsammans med Judo5 fram 5 filmer vilka spelades in i IKVMs dojo. Syftet var att ta fram
ett material för att inspirera och motivera andra idrottsförbund att arbeta med genus och
jämställdhet. Berättelserna i filmerna är egenupplevda och berättades av förbundstränare,
metodikhandledare, valberedning, graderingsansvarig, webbstrategiansvarig och styrelseledamot.
Sedan de givits ut har de flitigt använts som utbildningsmaterial och inspiration i flera andra förbund
så som handbollsförbundet, fotbollsförbundet och innebandyförbundet samt blivit en del av svenska
judoförbundets utbildningsmaterial.
I augusti genomfördes en strategihelg tillsammans med Motorprojektet och förbundsstyrelsen. Totalt
22 personer med olika strategiska och operativa ansvarsområden deltog. Helgen handleddes av
Jesper Fundberg (maskulinitetsforskare) och Malin Rönnblom (professor i statsvetenskap) i syfte att
identifiera kommande fokusområden och samverkan med motorprojektet.
Text: Ida Lindgren
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Utbildningskommittén
Verksamhetsåret 2021/2022 har inneburit nya möjligheter och ett större inslag av digital utbildning.
Det positiva är att flera får möjligheten att medverka och det mindre positiva är att vi inte får de
fysiska träffarna som brukar vara uppskattade. Under våren fick vi ta del av en uppdatering av
Klubbtränarutbildningen 17-18 april, och vi kunde delta på plats i GJK’s Dojo alternativt digitalt. Här
fick vi ta del av röda tråden i träningen, fysikaliska judoprinciper, terminsplanering och judodidaktik.
Det är meningen att Klubbtränaren 2.0 kommer att formas få ett nytt innehåll inför 2022. Under
hösten hade vi samma möjlighet på Riksfortbildningen 4-5 september att delta i GJK’s Dojo alternativt
digitalt. Vilket gjorde att flera kunde medverka. Här fick vi ta del av enhet del tävlingsperspektiv,
nutrition, internationell skoljudo tävling samt berättelsen om en OS resa. Den 14 november
anordnades en Tränarträff i samverkan mellan GJK och GJF, där Carin Hamnlund gav perspektiv på
röda tråden och träningsupplägg. Vi hade en trevlig och lärande sammankomst med påföljande lunch.
Vi ämnar fortsätta detta upplägg under 2022 med olika teman i fokus med bland annat Carin som
medverkande. Vi kommer under 2022 att försöka hålla sammankomst för tränare en gång per kvartal.
Vi kommer att få en Step by step del 1 till Göteborg 12-13 mars samt att hålla assisterande
Klubbtränaren 21-22 maj i Varberg. Den uppdaterade Klubbtränaren kommer under 1-2 oktober. Vi
hoppas att vi kan återvända till mattan med utbildning så snart som möjligt och ser fram emot ett
gott utbildningsår 2022.
Utbildningskommittén, Mio, Robin, Kenny och Thomas
Text: Thomas Nyvall
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Ungdomssamträningar och Stadslaget
Efter ett långt pandemiuppehåll startade stadslagskommittén upp verksamheten igen under
hösten 2021. Vi höll två ungdomsträningar, på Landvetter JK (19/9) och på GJK (10/10), samt
höll randoriträning på IKVM varje fredag under hösten.
Lördagen 27 november var det dags för Riksmästerskap för distriktslag, den årliga lagtävling för
ungdomar som stadslagskommittén tar ut lag till.
Uttagna och medföljande i lagen blev efter några sena ändringar:
Flicklaget: Emilia Hellgren Helgesson, Julia Fällberg, Doris Dahlin, Maria Nouman, Vilda
Backlund, Milla Jonsson, Ronja Johansson. Clara Fällberg och Alma Lago Elfström blev tyvärr
sjuka i sista stund.
Pojklaget: Albin Wiik, Domenik Ralevski, John Eriksson, Petter Fock, Albin Forselius, Troy
Elgbratt, Adam Hallén, Richard Lindén, Axel Eriksson, William Krus, Viktor Fazlagic, Said Hasuna.
Även Max Christiansson och Sam Frid Göransson var uttagna men kunde inte följa med.
Efter tävlingen kunde vi coacher konstatera att vi var mycket nöjda med dagen. Även om
pojklaget inte hamnade på pallplats såg vi flera riktigt bra insatser, och våra deltagare
imponerade med fina matcher där även flera av de yngre överraskade på ett positivt sätt. En
bra grund för nästa års RM, och en positiv stämning i laget.
Vad gäller flicklaget kan man också konstatera att det gick väldigt bra, hela vägen till en
andraplats, trots att det var osäkert in i det sista om vi ens skulle få ihop ett flicklag. Här vill vi
lyfta fram de yngre deltagarna, vi hade flera som fortfarande var U13, som trots sin relativa
ungdom blixtrade till och vann många matcher mot kvalificerat motstånd. Vi vill också lyfta fram
de äldre i laget som peppade och stöttade de yngre (och varandra) på ett fint sätt.
På söndagen tränade vi två pass ledda av kvalificerade tränare från A-landslaget, nämligen
Tommy Macias och Joakim Dvärby. Passen höll hög kvalitet med bra randori- och teknikbyten.
Vi i kommittén vill tacka alla fantastiska ungdomar vi har fått lära känna under helgen och vill
lyfta fram att det är genomgående hög nivå på våra deltagare. Ni är göteborgsjudons framtid!
Vi vill också tacka bidragande klubbar som har gjort sitt yttersta för att få fram nominerade till
lagen.
/Sebastian, Karin och Christian
En längre text om RM finns på
https://www.gjf.nu/2021/12/goteborg-deltog-i-riksmasterskapet-for-distriktslag-rm/
Text: Sebastian Janson
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Distriktsträningen
Varje tisdag under perioden januari-juni samt augusti-december brukar det genomföras
distriktsträning på Göteborgs Judoklubb. Distriktsträningen riktar sig till kadetter, juniorer och
seniorer med tävlingsambitioner och träningen är fokuserad på randori. GJF är stolta över att
denna distriktsträning fungerat återkommande sedan 1988 med paus i övergången 2020-2021
på grund av pandemin och träningarna startade igen oktober 2021.
Text: Alexander Lenngren

Motorprojektet:
Motorgruppen består av nio män inom Svensk Judo som fått utbildning genom
maskulinitetsforskare och Fil. Dr Etnologi Jesper Fundberg under två års tid.
Från Göteborgs Judo distrikt har; Sebastian Jansson, Christian Borghesi och Roger Svedberg utbildat
sig och kommer att driva detta vidare inom Svensk judo.
Svensk judo präglas av en stark hierarkisk struktur där mannen är normgivande
och har makten att bestämma successionsordningen.
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Det får som konsekvens personer osynliggörs och inte ges likvärdiga förutsättningar. Därav går
svensk judo miste om kompetens och perspektiv som behövs för fortsatt utveckling.
Syftet med projektet är att medvetandegöra dolda strukturer och beteenden som upprätthåller den
otidsenliga maskulinitetsnormen.
Under 2021 har vi gått från att vara ett projekt till att initiera jämställdhet i judons alla sektioner, vi
har också haft riktade konvent på läger, utbildningar och tävlingar, bla GJO.
Text: Roger Svedberg

Slutord
Med vårsol i nacken och samhället öppnat upp igen kommer fokus ligga på att få igång
organisationens samtliga kommittéer med dess aktiviteter. Nytt verksamsår kommer med nya
önskemål. Även så ändring av personer, kommer förbundet fortsätta främja judo för alla i
distriktet.
Ett extra stort tack till som ställer upp ideellt i kommittéer och har varit positiva. Det är ni som
gör distriktet så bra och uppskattat som det är. Vi ses på mattan.
Göteborg mars 2022

Alexander
Lenngern

Mats Gustavsson

Ordförande

Vice ordförande

Mio Rodrigo
Blomqvist

Karolin Karlsen

Kassör

Sekreterare

Stig Engström

Christoffer Pettersson

Ledamot

Ledamot

Elvira Dragemark
Suppleant
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