Årsberättelse
för Ljungbyheds judoklubb
verksamhetsåret 2010
Styrelsens arbete
2010-års styrelsearbete har präglats av överlämnandet mellan två ordföranden. Från klubbens
grundande våren 2005 fram till årsmötet 2010 har klubbens initiativtagare, Richard Wieland
varit ordförande och huvudinstruktör. Att så helt hålla en förening i sin hand är i längden inte
bra. Varken för föreningens fortsatta utveckling eller för dess demokratiska uppbyggnad.
Därför lämnade han med glädje över ordförandeskapet till Annemo Ingvarsdotter. Detta har
medfört ett mer aktivt styrelsearbete med fler möten och planerade aktiviteter, men det har
också inneburit en del missar och osäkerhet kring vem som gör vad. Richard sitter fortfarande
kvar i styrelsen och sköter ofta de flesta kontakter med bl. a. SJF och kommunen. Annemo har
ännu inte fått ta så stor del av detta som hon borde. Men vi lär oss och blir bättre och bättre.
Det största arbete styrelsen gjorde under 2010 var att anordna en utbildningsdag med Dag
Simmingskiöld den 18/9. Dagen var välplanerad och mycket uppskattad av de åtta tränarna
som deltog.
I december blev Richard
Wieland kallad till
Idrottsgymnasiet för att diskutera
det nya judogymnasiet som
kommer att starta i Ljungbyhed
2011. Gymnasiet vill ha ett
samarbete med klubben och
styrelsen ställde sig mycket positiv
till detta.
Styrelsen har under året bestått
av ordförande Annemo
Ingvarsdotter, Sekreterare Richard
Wieland, Kassör Ola Bergren och
ledamot Alexander Olsson. Vi har
haft två styrelsemöten förutom
årsmötet och ett överlämningsmöte
Dag instruerar Bo och Björn under utbildningsdagen den 18/9.
mellan Richard och Annemo.

Tävlingar
Tävlingsverksamheten har inte varit riktigt på samma nivå som tidigare. Dels har
Richard Wieland varit upptagen många helger och inte kunnat delta på alla
tävlingar på grund av studier. Dels har vi haft ett generationsskifte bland de
tävlande.

Första tävlingen vi deltog i var på
hemmaplan våren 2006. Med stort antal
deltagare och en viss respektlöshet inför vad
det var att tävla tog vi då många medaljer.
Detta bidrog till en framgångsvåg som höll i
sig i två, tre år. Nu har det dock skett ett
fullständigt generationsskifte och att åka iväg
med tre till fyra osäkra nybörjare utan något
stöd i publiken har visat sig ha en ganska
negativ inverkan på tävlingsresultatet. Inför
nästa verksamhetsår kommer vi därför att
fundera över om vi ska ha någon undre gräns
för hur få deltagare vi kan ha som
representerar klubben på en tävling för att det
ska kännas meningsfullt att delta.
I framtiden hoppas vi på fler tävlingar på
hemmaplan när Gymnasiet har kommit igång
med sin verksamhet. För närmre information
om hur det gick på de tävlingar klubben
deltog i så hänvisar vi till vår hemsida.

Klubbens tävlings deltagande var inte stort under
2010, men de som deltog gick in för det!

Träningarna
Vi startade inga nya träningsgrupper under året utan har fortsatt med barngrupper och
vuxen/ungdomsgrupper på måndagar och fredagar, lekisjudo och motionsjudo på torsdagar
och tävlingsjudo på onsdagar. Liksom tidigare har vi haft kata- och iaidoträning på sommaren.
Det som däremot har ändrats en hel del har varit tränarna. Bo Svensson har klivit in och tagit
ett mycket stort ansvar i alla grupper utom tävlingsjudon. I lekisjudon har Ola Berggren
fortsatt att vara huvudansvarig. Det har också blivit fler vuxna som har kunnat hoppa in och
hjälpa till när ordinarie tränare är borta flitigast har Björn Svensson varit, men vi har också
haft glädje av Ulf Olsson. Alexander Olsson har på grund av sina studier bara haft tid för
tävlingsträningen på onsdagar, men dessa träningar har varit lika omtyckta som tidigare.
Under våren hjälpte Weronika Dobrzynska till på lekisjudon, men tappade tyvärr sugen
över sommaren. Elise Kennethsdotter kom dock in i gruppen bland lekisjudotränare och
visade sig vara en stor tillgång för gruppen. Måns Wieland började som ledare under hösten
2010 och både han och Elise har visat att de trots sina ringa år ha haft förmåga att leda
barngruppen i olika fantasifulla uppvärmningar och lekar.
Motionsjudon har liksom tidigare letts av Richard Wieland och Kent Gustavsson. Det är
gruppen som har varit svårast att få medlemmar till, men vi kämpar vidare. Sommarträningen
har letts av Richard Wieland och Johan Jönsson.

Medlemmar
Klubben fortsatte att öka under 2010 och är nu uppe i drygt 60 aktiva i alla åldrar.
Fördelningen har dock varit lite ojämn och vissa grupper har varit lite för stora med allt för
stor spridning. Det kräver en hel del från tränarna att i en lokal på mindre än 100 m2 att ta
hand om och stimulera alla i en grupp på ibland uppemot 17 deltagare i åldrarna 8 till 13 år,
allt från nybörjare till 3 kyu.
Även om medlemmarna har ökat i antal överlag har vi sett en minskning bland
gymnasieeleverna. Detta är något vi hoppas att ska lösas på sikt när judogymnasiets
verksamhet kommer igång.

Klubbens femårsplan – år tre
Målen för år 2010 enligt vår femårsplan var följande:
•
•
•

•
•

Klubben ska ha sex till sju ledare varav minst fem ska vara utbildade, minst tre ska
vara flickor.
Träningen ska ske i fyra till fem grupper: Lekisjudo, barnjudo, tävlings eller
motionsjudo och ungdoms/vuxenjudo.
Eftersom vi bör ha fått våra första judokor med 1 kyu vid detta lag kommer vi också
ha en grupp med kataträning. Om kataträningen sker varje vecka eller med större
intervaller beror på intresse och ledartillgång.
Vi vill ha en person i klubben som har fått erfarenhet av att döma på riktiga tävlingar
antingen som domaraspirant eller distriktsungdomsdomare.
Antalet medlemmar ska ligga stadigt runt 40.

Måluppfyllelsen 2010 ser inte lika god ut som måluppfyllelsen för 2009 då vi faktiskt hade
uppfyllt alla punkter med råge. Vi har sju ledare om vi med ledare räknar tränare. Av dem är
en flicka. Om vi utökar ledarskapet till att gälla även styrelsearbete så har vi faktiskt en
kvinnlig ordförande. Alla tränarna har
genomgått en första grundutbildning. Punkt ett
är alltså i stort sett uppfyllt, förutom
jämställdhetsmålet. Kanske har vi varit dåliga
på att ta till vara de kvinnor som finns i
klubben. Att vi tycker att jämställdhet är så
viktigt är för att vi vill att vår förening ska vara
en förening för alla och då är det viktigt med
förebilder. Unga tjejer ska ha äldre förebilder att
se upp till. Vi vill inte heller odla en allt för
grabbig kultur.
Punkt två är helt uppfylld och var så redan för
ett år sedan. Däremot är vi långt ifrån målet för
punkt tre. Den högst graderade i klubben efter
Richard är Johan Jönsson som har 2kyu och just
nu studerar och tränar han judo i Frankrike.
Antagligen kommer han att ta 1 kyu under
2011. Vi har också en stor grupp som kommer
att ta 2 kyu under det här året. Kataträningen har
kommit igång men än så länge i en mycket
blygsam omfattning.
Vi har fortfarande ingen domare i klubben
och inte heller någon med en aktuell utbildning.
Här saknar vi en stor kompetens vad gäller
Vi hoppas att det alltid kommer att finnas både
tävlingsjudo.
pojkar och flickor på mattan i Ljungbyhed
Medlemsantalet ligger nu stadigt över 50.

Klubbens policyarbete
policyarbete
Klubben organiserar för nuvarande sitt arbete utifrån tre olika dokument. Först och främst har
vi stadgarna som inför detta årsmöte kommer att revideras. I stadgarna finner man den
värdegrund som föreningens arbete vilar på och vår syn på idrottsutövning. Förutom det har vi

en drogpolicy, ett dokument vi har arbetat med i tre år. Det är viktigt för oss att judon är den
rena och vita sporten. Vi har glädjande nog inte behövt arbeta så aktivt med detta dokument.
Vad våra aktiva gör på sin fritid kan vi ju inte veta, men vi är noga med att visa var vi står
som klubb. Ett problem är alla vuxna medlemmar som snusar. För vissa kan det vara svårt att
klara en hel träning utan snus, men det går.
Vårt tredje policydokument rör jämställdheten. Vi har en jämställdhetsplan i klubben men
den bygger mycket på att det finns en jämställdhetsansvarig, men det är svårt att hitta någon
som är villig att ta det uppdraget. Tidigare innehade Annemo Ingvarsdotter den posten, men
sedan hon blev ordförande har den varit vakant. Man kan dock hävda att det är en större seger
för jämställdheten att ha en kvinnlig ordförande än att vi har någon som är
jämställdhetsansvarig. Det är upp till årsmötet att diskutera hur vi går vidare i
jämställdhetsarbetet. Kan det utformas på ett annat sätt?
Förutom dessa tre dokument har vi under hösten 2010 utarbetat ett fjärde policydokument
om hur vi tar emot nybörjare i klubben. Detta dokument ska vara klart för att antas av
årsmötet 2011.

Styrelsen genom Richard Wieland 2011-02-22

