Årsberättelse
för Ljungbyheds judoklubb
verksamhetsåret 2007
Tävlingarna
År 2007 gick klubbens tävlingsaktivitet på
sparlåga. Vi hade ännu inte fått någon
judoka som kunde delta i tävlingar mer
avancerade än Skåneserien och då
Skåneserien 1 blev inställd och ingen
coach kunde delta på Skåneserien 3 blev
det
bara
två
tävlingar
under
verksamhetsåret.
Våra aktivas insatser på mattan höll
dock lika hög kvalitet som tidigare och vid

båda tillfällena fick vi en del medaljer trots
få deltagare. Skåneserien 2 gick av stapeln
söndagen den 15/4 och resulterade i ett
brons till Emil Olofsson och ett guld till
Sanna Håkansson. Vid Skåneserien 4 vann
Viktor Håkansson alla sina matcher på
Ippon och tog sitt första guld. Vilgot Brons
lyckades också bra och slutade på en
bronsplats.

Träningarna
Liksom förra året har vi haft två
träningstillfällen i veckan: måndagar och
fredagar. Det var också meningen att vi en
lördag i månaden skulle ha haft
tävlingsträning, men flera av tillfällena har
fallit bort. Istället har tävlingsträningen
mer integrerats i den vanliga träningen.
Tränare under året har varit Richard
Wieland och Johan Jönsson, med inhopp
av Ola Berggren. Klubben har dock satt
upp målet att vi, förutom huvudinstruktör,
inom det närmsta året ska vara fyra tränare,
två kvinnor/flickor och två män/pojkar.

Det har gjort att yngre förmågor har fått
prova på att leda delar av träningspasset.
På så vis får de aktiva prova på hur det
känns att leda gruppen och klubben kan få
upp ögonen för ledartalanger.
Försök har gjorts att organisera
planeringen utifrån olika teman eller
utifrån var i terminen träningen ligger – är
det dags för uppvisning, gradering eller är
det snart tävlingsdags? Som teman kan
nämnas hur Richard utgick från Gonosen
no kata för att träna in olika
standardkontringar.

Dojon
I förra årets verksamhetsberättelse
fastställdes att vi inte skulle genomföra

något
mer
elevens
val
vid
Ljungbyhedsskolan. En viktig anledning

var att vi inte hade någon egen dojo och att
det var svårt att locka ungdomarna till
klubben då de var tvungna att avsluta varje
träningspass med att släpa undan mattor.
Förutsättningarna är nu helt annorlunda.
Vi förra årsmötet utsågs en kommitté
bestående av Richard Wieland, Kent
Gustavsson och Therese Jönsson som
skulle lösa lokalfrågan. Gruppen hade inte
många möten men la ändå ner mycket tid
och energi på frågan. En öppning hade
redan visat sig då Kupolens sjukgymnastik
skulle försvinna från Ljungbyhed. Det
fanns nu fyra lokaler i idrottshallens
bottenvåning. Källarlokalen hade lovats till
kraftsporten, en lokal hade redan tagits i
anspråk av friskvården, Kupolens tidigare
lokal var tom och bordtennishallen
användes främst av judoklubben och
skolan.
Vår idé som vi presenterade för kulturoch fritidsförvaltningen var att kraftsporten
skulle få kupolens lokal och att
judoklubben kunde ta över källarlokalen.
Källarlokalen är långt ifrån optimal för
judoträning. Den är visserligen 14 m lång

men bara 5 m bred. I slutet av vårterminen
kallades representanter från kraftsporten
och judoklubben till ett möte i idrottshallen
med chefen för fritidsnämnden och
representanter för fastighetsförvaltningen.
Det togs beslut att kraftsporten skulle få
källarlokalen, medan skolidrotten skulle få
nyttja kupolens övergivna lokaler och
judoklubben skulle skriva ett hyreskontrakt
på den hall som vi redan nyttjade, nu med
den skillnaden att vi fick lov att renovera
lokalen efter våra egna behov samt ha
mattorna liggande på golvet. Skolan skulle
fortfarande få använda lokalen likaså andra
föreningar efter avtal med judoklubben.
Under sommaren träffades i i dojon två
gånger för att iordningställa den så som vi
ville ha den. Vi rev, spacklade, målade och
byggde upp en spaljé. Mer tatami och två
kastmattor köptes in. Under hela hösten
fortsatte lokalens förvandling: förvaring, tv
och musikanläggning tillkom. Richard och
Ola tillbringade en stor del av sin
respektive föräldraledighet i dojon.

Styrelsens arbete
Styrelsen har under året bestått av
ordförande: Richard Wieland, sekreterare:
Therese Jönsson, kassör: Ola Berggren,
vice ordförande: Bobo Wieland och vice
sekreterare: My Ågren.
Under våren arbetade styrelsen framför
allt för att vi skulle få en egen dojo. När
det projektet var avklarat var det dags för
styrelsen att ta hand om allt som
försummats på vägen. Medlemsantalet
sjönk under vårterminen och med händerna
fulla av dojofrågan var det ingen som
orkade ta tag i problemet med det
minskade intresset. Rekryteringen inför
hösten skedde också på en höft, men då

terminen startade och vi bara såg en ny
medlem på mattan, men märkte att vi
under sommaren tappat ytterligare några av
våra aktiva, var det dags att kavla upp
ärmarna.
Egentligen var grunden redan lagd vid
årsmötet som beslutat att satsa på
ledarförsörjning och utbildning. Två
idrottslyftsprojekt drogs igång. Dels ett
samarbete skolan och två andra
idrottsföreningar, dels en satsning på
ledarförsörjning. Medel söktes för att köpa

in utbildningsmaterial och för att finansiera
kurser. Tanken var att få flera av våra
ungdomar att känna sig mer delaktiga i
arbetet och väcka intresset för att i
framtiden själva få vara aktiva som ledare.
Klubben hade tre deltagare vid RF:s kurs
plattformen som hölls i Klippans
idrottshall helgen den 24 – 25 november.

Styrelsen försökte också få till stånd en
domarkurs med Andreas Björkman, men
tyvärr kom Jan Björkmans bortgång
emellan och kursen lades på is till våren.
Klubben har även haft representanter på
två av Daniel Lascaus utbildningar, som
arrangerades av SJF.

Graderingar
Graderingar till 5, 4 och 3 kyu har
genomförts under året. Det har inte varit
frågan om några stora grupper utan
graderingarna har genomförts för enstaka
judokor. Vi vill hålla dörrarna öppna för
nybörjare under hela verksamhetsåret,
vilket naturligtvis leder till att nivån på
judokor och hur långt var och en har
kommit varierar inom grupperna.
Den största graderingshändelsen var
dock när klubben fick sitt första dan-bälte.
Den 16 september åkte Richard Wieland
och Johan Jönsson tillsammans med Bert-

Åke Andreasson från Ängelholms JK till
Kristianstad för zongradering.
Examinatorer var Matts Premberg (6
dan) och Olle Edeklev (7 dan).
Graderingen gick bra och det var en lättad
och stolt Richard som efter att klivit på
judomattan för första gången för 22 år
sedan och som tränat judo aktivt i tio år
äntligen fick knyta på sig det svarta bältet.

De aktiva
Som vi redan har nämnt, sjönk antalet
medlemmar under 2007.
Vid rapporteringen till judoförbundet
2006 räknade vi till 41 medlemmar. Vid
senaste rapporteringen var vi nere i 24
medlemmar, vilket ändå visade sig vara
glädjekalkyler. De få som återstod var
emellertid hängivna och ställde upp i
styrelsearbete och i arbetet med att
färdigställa dojon.

Styrelsen genom Richard Wieland

Mot slutet av hösten började
medlemsantalet stiga igen och vid jullovet
var vi uppe i de 24 medlemmar som vi
hade rapporterat. Noteras bör att vi i
skrivande stund har nästan fördubblat
medlemsantalet, men det hör hemma i
2008 års verksamhetsberättelse.

