
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Stockholms Judoförbund informerar 
Info brev 3-2016 
 
 
 

Höstmöte 

Som vi tidigare meddelat håller vi höstmöte den 14 september. Mötet kommer att 
hållas i City mellan klockan 18.00-21.00. Just nu håller vi i styrelsen  
att ta fram ett intressant program. Har du punkter som du vill  
skall belysas på mötet så sänd det till:  
mote@stockholmsjudo.se 
Vi återkommer med detaljerad dagordning tidigt i höst. 

Boka redan nu 14 september klockan 18.00-21.00.  
 
 
Stockholms judoka mötte landslaget 
Den 13 juni träffade Stockholms ungdomar landslaget på Bosön. Det var det sista   
träningslägret på hemmaplan som landslaget genomförde före OS. Ca 30 ungdomar 
tog chansen att träffa Landslaget (foto av Alf Tornberg). 
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J-SWOP 
Som vanligt arrangerar Stockholms Judoförbund JSWOP, den 24 september. Vi 
behöver hjälp med en massa olika saker, lägga mattor, funktionärer, etc, etc. Planera 
redan nu på klubben att komma och hjälpa till. De klubbar som är med och hjälper till 
är med och delar på det ekonomiska överskottet. 
På söndagen kör 08-randori ett träningspass med våra utländska gäster. Hallen är 
bokad hela  söndagen så har du något förslag på vad vi kan arrangera mer för något 
så tveka inte att höra av dig!  
    

 
Riksfortutbildning i Lindesberg 3-4 september med Tonkonogi.  

 

           
Årets Riksfortbildning går traditionsenligt av stapeln i Lindesberg första helgen i 
september med den internationellt erkände forskaren och före detta judotränaren 
från Sovjet, Michail Tonkonogi. Temat är: ”Åldersanpassad fysisk träning för barn och 
ungdom inom judo”.  Det lutar åt anmälningsrekord då fler än 100 tränare redan har 
tagit chansen att anmäla sig och få boken: ”Åldersanpassad fysisk träning för barn och 
ungdom” signerad av författaren. Än finns det platser kvar så passa på att anmäla dig 
på nedan länk:  

     http://educationwebregistration.idrottonline.se/home/index/782466 

 
Om du du frågor angående denna utbildning och/eller din gamla licens som kan 
uppdateras via denna utbildning kan du maila till: karin.baathe@judo.se 

  
 
08-Randori 
08-randori tar nu sommarpaus efter några riktigt bra vårträningar med bra 
deltagande. Nästa tillfälle för sparring med Stockholms bästa blir den 15:e september 
18:00-20:00 på Stockholms JK. För er som är sugna på att gästträna i någon av    
Stockholmsklubbarna under sommaren så har vi samlat de klubbar som har öppen 
sommarträning på vår hemsida, stockholmsjudo.se och Facebook, 
facebook.com/stockholmsjudo. 
 
 
 

http://educationwebregistration.idrottonline.se/home/index/782466
mailto:karin.baathe@judo.se


 

 

Judo 5 Stockholm 
Årets judo5-avslutning hölls den 5 juni, på IK Södras lägergård Djupån i Skogås med 
Ann Löf och den trefaldiga Europa- och Världsmästarinnan i -48 kg Jane Bridge. Hon 
bjöd på mycket energi och visade prov på sin tekniska skicklighet som hon generöst 
delade med sig av. Sedan bjöds det på lunch i skogen tillsammans med ett gäng kidz 
som var på läger.  Några av deltagarna från Stockholms judoklubb, Stockholm Judo 
dojo och IK Södra passade på att köra dubbla pass denna dag. Vilken förmån att få 
träna för så meriterade tränare.  
 
 
 

 
 

 
 
Håll utkik på Judo5 Stockholms Facebook-sida och Stockholms Judoförbunds hemsida 
för nya spännande evenemang under hösten.  
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Almedalen 

 
Svenska Judobundet kommer tillsammans med Stockholms Judoförbund att delta på    
Riksidrottsförbundets Idrottens dag den 6 juli på Almedalen. Det blir uppvisningar 
och ”prova på judo” av ungdomar från IK Södra under ledning av Ann Löf och Jim 
Jimmerholt klockan 10.00-16.00. Efter uppvisningar och seminarer blir det 
Idrottsmingel (mellan klockan 17.00-19.00) i trädgården i direkt anslutning till 
Almedalen. Välkomna dit och besök oss! Ta gärna med dig dräkten och visa upp din 
favoritteknik eller bara brottas lite med våra besökare. Mer om Idrottens dag finns på 
Facebook, RF:s hemsida och i Almedals-appen som du kan ladda ner från din telefon.  
 

 
Övrig utbildning  
På den senaste Riksutbildningskonferensen i november förra året beslutade  
delegaterna att införa 5 administrativa zoner för utbildning för att säkerställa att alla  
distrikt får tillgång till den utbildning och de utbildare som de behöver. Vi i Stockholm  
tillhör zon Öst tillsammans med Uppland och Södermanland. SJF har infört krav för  
instruktörer, mer om detta kan ni läsa i det medföljande dokumentet. Många klubbar  
har redan påbörjat sin utbildningssatsning och skickat sina instruktörer på  
utbildning.  
 
 Hjälptränare kan man själv utbilda på klubben, och en kursplan finns att 

rekvirera på SJF:s hemsida eller via kansliet. Om man vill ha hjälp med detta, så 
går det bra att kontakta Magnus Ask.  
 

 Plattformen går via SISU, om tillräckligt många anmäler intresse så försöker vi få 
en sådan att gå av stapeln under hösten just för judon. Vi har tidigare kört en 
kombinerad ”hjälptränare och plattformen utbildning för judon” vilket varit 
uppskattat då man kunnat ta de två första stegen på en helg.  
För att se när en ”vanlig” plattormen samt SISUs övriga utbildningar, besök SISU 
Stockholms hemsida eller kontakta vår kontaktperson hos SISU. 
 

 Assisterande klubbtränare. Hölls i Stockholm hos IK Södra i Skarpnäck i 
januari. Höstens Assisterande Tränarutbildning hålls på Uppsala JK den 27-28 
augusti.  För anmälan använd denna länk: 
http://educationwebregistration.idrottonline.se/home/index/797217 
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 GTU1 Arrangeras av SISU under hösten.  Besök SISU Stockholms hemsida eller 
kontakta SISU. 
 

 Klubbtränare körs två gånger om året med ett riksintag. I våras hölls 
utbildningen i Zon Syd. Nu i höst kommer utbildningen att hållas i Sundsvall i 
oktober (zon Norr). För mer information angående denna utbildning kan ni 
kontakta: gerd.persson@judo.se 

 
 

 
Trevlig sommar 
Önskar styrelsen för Stockholms Judoförbund 
 
 

 
 
 
Information/Kommunikation 
Vi uppmuntrar alla Stockholmsklubbar att informera alla medlemmar att följa 
Stockholms Judoförbunds Facebook sida för snabba och effektiva uppdateringar. Sprid 
detta och gå in och lajka sidan idag! 
 

 
 

 
www.facebook.com/stockholmsjudo 
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