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Under året har styrelsen arbetat med frågor som berör medlemmarna, så 
som aktiviteter, schemaläggning, terminsavgifter och subventioner. Vår 
förening har en styrelse som är jämt fördelad mellan kön och består till 
majoritet av föräldrar till träningsaktiva medlemmar. 
 
Styrelsen har under verksamhetsåret 2018 utgjorts av: 
 
Ordförande:  Linnea Wiberg 
Kassör:   Alf Florentzson 
Sekreterare: Ann Milton 
 
Ledamot:  Elin Vilander 
  Jan Krieger 
  Klas Lööf 
  Per Åkerstedt 
 

 
 
Revisor:  Lennart Jansson 
Valberedning: Mikael Larsson 
  Daniel Krieger 
  Johan Wahlberg 
Utbildningsansvarig: Johan Schyllander 
Tränaransvarig: Johan Wahlberg 
 

 
 
Under verksamhetsåret 2018 har styrelsen hållit fem protokollförda möten. 
Några informella möten har också skett i samband med andra aktiviteter.  
Följande datum har styrelsens möten ägt rum: 
 

• 2018-01-08 
• 2018-05-07 
• 2018-06-18 
• 2018-08-18 
• 2018-11-05 

 

STYRELSE 

ÖVRIGA VALDA FUNKTIONÄRER 

STYRELSEMÖTEN 2018 



 
 

 
 
En del personer i föreningen har även andra förtroendeuppdrag som 
relaterar till arbetet i Jönköpings Judoklubb. 
 
Linnea Wiberg, ledamot JKA 
Linnea Wiberg, sekreterare Smålands judoförbund 
Alf Florentzson, ledamot JKA 
Johan Schyllander, ledamot Smålands judoförbund 
 
 

 
 
Den 6e-7e oktober arrangerade klubben Smålands Open för fjärde gången.  
Likt föregående år så arrangerades tävlingen i den egna dojon för att hålla 
nere utgifterna och minska förarbetet. På tävlingen kom deltagare från 
Västbo Judo, Växjö Judo och Kalmar Judo och totalt var det ca 50 deltagare. 
I samband med tävlingen hade klubben kioskförsäljning. Låga utgifter och 
försäljningen ledde till att arrangemanget gjorde en liten vinst till 
klubbkassan. 
 
 

 
 
I samband med Smålands Open arrangerade även klubben ett 
träningsläger med övernattning. Gäster från Västbo, Mullsjö och Växjö 
stannade på lägret där klubben arrangerade med mat, disco och träning. 
Inklusive ledare hade träningslägret ca 65 deltagare. 
  

REPRESENTATIONER 

PROJEKT DRIVNA AV JÖNKÖPINGS JUDOKLUBB 

SMÅLANDS OPEN 

TRÄNINGSLÄGER 



 
 
 

 
 
Den 3e mars anordnade styrelsen en visionsdag och bjöd in tränarkåren. 
Tillsammans så diskuterade man klubbens policies och framtida 
målsättningar. Det var en lyckad dag som avslutades med bowling och 
middag. Representant från Smålandsidrotten var med och höll i dagen. 
 

 
 
 

 
2018 började med en heldag med föreningens äldre ungdomar då vi 
utbildade dessa till hjälptränare. Vi diskuterade hur en bra tränare skall 
uppföra sig och vilka moment en träning behöver innehålla. Under 
eftermiddagen fick ungdomarna hålla i ett träningspass för varandra och 
utvärdera och diskutera.  

VISIONSDAG 

UTBILDNING 



 
 

 
 
Under 2018 var Linnea Wiberg en av 23 utvalda till nomineringen ”Årets 
Unga Ledande Kvinna” för sitt arbete med judoklubben. I samband med 
nomineringen fick hon och klubben publicitet i lokal media och radio. 
 

 
 

 
 
Under 2018 så fortsätter klubben att utvecklas och ett nytt träningspass 
lades till i schemat för att tillgodose medlemmarnas träningsbehov. 
 
BARNVERKSAMHET 
 

• Judolekis – Barn mellan 4 och 6 år (torsdagar). Fokus på lek och 
gymnastik med judoinslag. Huvudtränare: Lennart Jansson. 

• Nybörjare – Barn från 7 år (torsdagar). Fokus på lek, grovmotorik och 
grundjudo. Huvudtränare: Linnea Wiberg och Jakob Bitici 

• Fortsättning 1 – Barn med minst 5 kyu (måndagar). Fokus på randori 
och tävlingslika tekniker. Huvudtränare: Linnea Wiberg, Jakob Bitici 
och Daniel Krieger 

• Fortsättning 2 – Barn med minst gul/orange grad (torsdagar). Fokus 
på graderingsteknik. Huvudtränare: Johan Schyllander 

• Fortsättning 3 – Barn med minst 4 kyu (torsdagar). En blandning av 
graderingsteknik och randori. Huvudtränare: Johan Schyllander och 
Johan Wahlberg. 

• Fortsättning 4 – Barn med minst 3 kyu (söndagar). Ett träningspass 
för klubbens lite äldre ungdomar. Huvudtränare: Daniel Krieger 

STIPENDIER OCH UTMÄRKELSER 

VÅR TRÄNINGSVERKSAMHET 



 
VUXENVERKSAMHET 
 

• Vuxengruppen – Under 2018 så har vuxengruppen fått ett riktigt 
uppsving efter några års mindre aktivitet. Passet har mellan 10-15 
deltagare varje vecka, där nybörjarvuxna, ungdomar och högre 
graderade vuxna tränar tillsammans. Huvudtränare: Linnea 
Wiberg och Daniel Krieger. 

 
 

 
 
Under 2018 har vi fortsatt åka på många tävlingar. Framförallt en några 
medlemmar är mycket tävlingsaktiva och har gjort fina resultat under året. 
Klubben har under året tagit 34 guld, 29 silver och 43 brons, vilket totalt är 
106 stycken medaljer. 
 
Vårtermin 
 
Tävling Guld Silver Brons 
Borås Challenge   2 
Judits Pokal 1 3 2  
Helsingborg Judo Open 1 1  
Go Cup 4 2 4 
Hajime Cup 2   
Judits Pokal 2 4 3  
Smålands Open 5 7 6 
Trollträffen 1 1 2 

 
Hösttermin 
 
Tävling Guld Silver Brons 
Copenhagen Cup 1  3 
Smålands Open 5 8 12 
Judits Pokal 3  1 1 
Göteborg Open 1  1 
GO Cup 4 2 1 
Judits Pokal 4 2 1  
Staffanstorp Judo Games  1  
Smålands Open 1 4 6 

 
 
 

VÅR TÄVLINGSVERKSAMHET 



 

 
 
Vid varje terminsslut så ser vi till att medlemmarna prövas till nya grader. 
Under 2018 enades tränarkåren kring en ny graderingspolicy som finns på 
klubbens webbplats. Denna grundar sig i Svenska Judoförbundets riktlinjer 
men har justerats efter klubbens egen vision och erfarenhet kring 
graderingarna. 
 
För att följa klubbens utveckling så har även ett dokument upprättas för 
graderingsstatistiken. I siffrorna som presenteras nedan så inkluderas ej 
halvgrader eftersom detta inte är några officiella grader. 
 
 
Vårtermin:   Hösttermin: 
Gul (5 kyu): 9   Gul (5kyu): 21 
Orange (4 kyu): 5   Orange (4 kyu): 7 
Grön (3 kyu): 1   Grön (3 kyu): 1 
Blå (2 kyu): 0   Blå (2 kyu): 0 
Brun (1 kyu): 1   Brun (1 kyu): 0  
 
 

 
 
Under 2017 etablerade klubben flera nya kommunikationskanaler. Under 
2018 har man fortsatt kommunicera genom webbplats, nyhetsbrev, sociala 
medier och anslagstavlan. Styrelse och tränarkår upplever att 
kommunikationen har blivit lättare. 
 

 
Tränarkåren är essentiell för klubbens utveckling och vid föregående 
årsmöte utlystes Johan Wahlberg som tränaransvarig. Under 2018 har 
tränarkåren träffats två gånger för att samtala om grupperna, 
träningsupplägg och tävlingar. Både styrelse och tränarkår pratar mycket 
om tränarkårens behov att växa för att bemöta stigande medlemsantal. 
Därför har man tagit in hjälp från klubbens äldre ungdomar som har 
assisterat under terminen. 
 
 
 

KOMMUNIKATIONSKANALER 

GRADERING 

TRÄNARKÅR 



 
 

 
 
 
Antal medlemmar:  140 st 
 
Medelålder:  29,15 år 
 
Median:   8 år 
 
Könsfördelning: Kvinnor: 33st (28,8%) 
  Män: 107 st (71,2%) 
 
Här bor våra medlemmar: 
 

 
 

 
Kategori 0-6 år 7-12 år 13-20 år 21-40 år >41 år Totalt 
Män 28 56 8 6 9 107 st 
Kvinnor 9 12 8 4 0 33 st 
Summa 37 68 16 10 9 140 st 

STATISTIK 

MEDLEMMAR ENLIGT RIKSIDROTTSFÖRBUNDETS REDOVISNINGSMETOD 



 

 
 
2018 har varit ett fantastiskt år där både styrelse och tränarkår har jobbat för 
att alla skall sträva mot samma mål och visioner. Visionshelgen i mars blev 
ett rejält avstamp för en framtid där man inte bara vill bli en av de främsta 
föreningarna i kommunen utan även i Svenska Judoförbundet. 
 
När de som jobbar strategiskt och operativt i föreningen har stark 
sammanhållning och är enade så blir processerna okomplicerade och 
flexibla. Inte att förringa att det arbete som läggs i vår förening till 100% är 
ideellt engagemang, vilket innebär att vi inte bara behöver fokusera på att 
växa i medlemsantal – utan även tränarkår, styrelse och 
föräldraengagemang. 
 
Under 2018 så diskuterades flertalet projekt kring den nya visionen. En del 
av dessa projekt kom aldrig till skott, men våra förhoppningar är att dessa 
kommer igång under 2019. Exempelvis så vill vi starta en föräldragrupp som 
får uppdraget att arrangera aktiviteter för medlemmarna. Aktiviteterna skall 
snarare kretsa kring sammanhållning och gemenskap, än judo och kan 
därför vara allt från filmkvällar till upplevelser så som Yoump, Prison Island 
eller en dag på stranden. 
 
För att kunna växa utan att minska de subventioner som klubben ger till 
medlemmarna som tävlar och åker på läger behövs ekonomiska resurser. 
Några styrelsemedlemmar har redan börjat skissa på ett sponsorupplägg 
med syftet att jobba mer med att driva in sponsorer. 
 
Med dessa ord vill jag tacka för ännu ett fantastiskt år i klubbens historia, 
men även lyfta blicken och ser framemot 2019. 
 
 
_________________________________ 
Linnea Wiberg, 
Ordförande 

FRAMTIDEN - 2019 


