Södertälje Judoklubbs
Verksamhetsberättelse 2017
Året som gick -de viktigaste händelserna januari - december.

Ungdom på vårt avslutningsläger & gradering i Juni

Sommarskoj
En ny möjlighet för oss att ge skolelever möjlighet att prova på judoträning. Genom Telge AB har vi fått en möjlighet att köra judoträning
under sommarlovet. Ungdom från mellan-hög stadiet kan boka judoträning en vecka genom sin skola.
Vi körde 2 grupper varje dag. Förmiddag för de yngre och eftermidag
för de äldre. Vi hade möjlighet att ta emot 24 elever till varje pass. Christian Lemon med hjälptränare gjorde ett jättebra arbete och flera av
deltagarna kom igen när det var dags för höstteminen.
De har förutom fallteknik lärt sig fasthållningar, vändningar och kast
J - SM silver till David Ahlqvist - SJK
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PR och info

Våra Sponsorer 2017 –
stort TACK!

PR och info har under året inriktats på lokalpressen (Länstidningen och Södertälje Posten
SP), där föreningsnytt fungerat
som informationsfönster en tjänst
som tyvärr försvann under året, då
den endast finns i tidningen på
torsdagar.

Sören Söderqvist Ordf

Ordförande har ordet.
2017 året då klubben på allvar
satasat på att utbilda fler tränare
och domare Vi hoppas kunna
växa ännu mer men det går inte
om vi inte har tränarfrågan löst.
Därför storstsar vi på att utbilda
fler ungdomar till judotränare.
Dessutom vill vi kunna hålla
tävlingar i Södertälje med egna
dommare så vi satastar på att få
fler intresserade av att bli domare.
Vi har även fortsatt utveckling av
ledningsteamet i form av möten
där vi tittat på verksamheten med
delvis nya ögon och ifrågasatt
-"Vad vill medlemmarna?"
Inför 2018 kommer vi att fortsätta
att aktivera medlemmar och
föräldrar mer. Våra ungdomar har
ökat trycket på tävlingar och
läger, något som vi ser som
positivt och som ger föräldrarna
en möjlighet att delta i verksamheten
Sören Söderqvist.

Under året har vi haft en tävlingsgrupp som i sig har gjort bra PR
för klubben i tävlingar och på
läger med många medaljer i
judosverige, eller vad sägs om
SM silver medalj för David
Ahlqvist i Juniorklassen. Vi har
även framgångar för våra junorer
både på tjejsidan som pojksidan.
Bra kämpat!.
Info har under året skapats på
Facebook, Instagram där medlemmar och anhöriga kunna lägga
upp resultat , bilder videoklipp till
allas glädje.Därhar
medlemmarna kunnat tagit del av
händelserna i klubben.
Sören

Graderingar
Under 2017 har många av våra
ungdomar uppgraderat sig till nya
bältesfärger. I samband med
vårens avslutningsläger uppgraderades flera och under hösten
uppgraderades ännu fler till nya
bältesgrader. Värt att notera är att
David Ahlqvist nått 1 kyu dvs.
brunt bälte.

Steinbeck Business
Consulting AB
Verksamheten 2017
Södertälje Judoklubb
Gränsbovägen 4 B.
152 42 Södertälje
Hemsida: www.sjk.nu
Telefon 08-550 682 59
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Hedersledamöter i
Södertälje Judoklubb:
Jan-Olof Gedeborg fd. ordförande och grundare, Kari
Koivistoinen fd. ordförande och
grundare, Monika Malm (tidigare
Persson) fd. ordförande, Sören
Söderqvist fd. ordförande (25 år)
och Tomas Rosenqvist fd. kassör,
Lars Österlund fd. ordförande,
Börje Widmalm fd. kassör, Olle
Persson fd. kassör, Kjell
Rosenqvist fd. styrelseledamot,
Dag Östlin fd. styrelseledamot,
LG Larsson fd. v.ordf och Tuula
Johansson fd. styrelseledamot.
Mattias Rosenqvist fd. v. ordförande samt Tälje Judoklubbs
första grundare redan 1962,
Rosita Thörner (fd. Bengtsson)
och Inger Enberg (fd. Pettersson). Christer Källgren fd. ordf.
valdes in som hedersmedlem vid
jubileumsfesten 2012.
Lokalen
Vi har under året haft att antal
olika hyresgäster i vår lokal. Mest
har väl Nyckelskolan haft tillgång
till vår dojo med judo & dans för
sina elever.
Under hösten tecknade vi ett avtal
med Nyckelskolan som ger dem
rätta att nyttja vår lokal dagtid
måndag till fredag.
Vi har även provat att hyra ut
klubbrummet till mindre familjefester samt födelsedagar. Föreningens aktiva har fått tillgång till
klubbrummetn för sina familjefester.

Ekonomi
Några ord om klubbens ekonomi,
utan att gå in på allt för mycket
siffror (detaljer finns att läsa i
balans- och resultatrapporten för
den som är intresserad).
2017 års resultat gav ett plusresultat på ca 43 000 kr efter
avskrivningar av inventarier. Det
var bättre än budgeterat resultat
på ca 26 000 kr, men det beror till
stor del på en felperiodisering av
lokalhyra (11 månadshyror under
2017. 13 månader kommer
därmed att falla under 2018).
Vi har tyvärr minskat medlemsantalet jämfört med 2016, men
också minskade kostnader jämfört
med föregående år då antalet
tävlingsaktiviteter inom klubben
minskat. Vi har även minskat
sponsorintäkter jämfört med
2016, men vi är mycket tacksamma för våra sponsorers bidrag.
Det har bl.a. bidragit till att vi
kunnat ha deltagare i NM- och
SM-tävlingar, och att vi kunnat
köpa in en del nya judomattor till
vår dojo.
Avtal med Nyckelskolan har
förlängts under 2017 vilket ger oss
ett tillskott till hyreskostnaden. För
skolan innebär det att de har
tillgång till vår träningslokal under
dagtid på vardagar.
Avslutningsvis: allt arbete i klubben
sker ideellt, och allt eventuellt
överskott återförs för att kunna
utveckla klubben:
-vi vill utbilda tränarna, kunna ge
bidrag till de som vill åka på läger
och tävlingar, ha träningsutbyte
med andra klubbar osv osv. En del
av detta har ekonomin tillåtit de
senaste åren, men vi hoppas kunna
utöka det ännu mera. Vi ser fram
emot en fortsatt positiv utveckling
under 2018!

Judolek
Lära för livet genom lek
En viktig del av klubbens judoträning för alla åldrar är de
många olika lekar vi använder oss
av. Förutom att lekarna används
för teknikinlärning och för att lära
barnen att tillgodogöra sig instruktioner så är det många andra
egenskaper som främjas genom
vårt variationsrika lekutbud.
Balansen, reaktionsförmågan,
grovoch finmotoriken, konditionen, styrkan, koncentrationsförmågan, stryktåligheten, fantasin
och kreativiteten, samarbetsförmågan,
kommunikationsförmågan, känslan
för ärlighet och Fair play och
många andra egenskaper förbättras genom lek.
Judo – en bra start i livet.
Huvudmålet för klubbens barnträning är inte att få fram barn som
är bra på judo utan att få fram bra
barn. Ungdomarna uppmuntras till
allsidigt idrottande och vi vill
väcka ett livslångt intresse för
rörelse, idrott och motion. Vi är
stolta över att har gett många barn
en bra start både i idrotts- och
övriga livet.
Hälsningar Ilhan Demir

Mikael Björklund/kassör
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SAMMANSTÄLLNING TÄVLINGAR 2017
Nedan är en sammanfattning av årets tävlingsverksamhet. Totalt har 15 judokas
från klubben deltagit i tävlingar. Totalt har klubben fått 24 medaljer och 11
placeringar på 45 starter. Flitigast tävlande har David Ahlqvist och Daphne
Blommé varit som deltagit i 7 av vårens tävlingar.
Pokaljakten 1 Norrköping
Darja Ivanova
Södra Judo Open, Haninge 4 februari 2017
Alaa Abdulrazzaq
P15-60 3
David Ahlqvist
P18-55 7
Samuel Ahlqvist
P15-38
7
Marcus Barhe
P15+73
2
Daphne Blommé
F18-63 oplacerad
Alva Christensson F15-63
2
Patrik Hurtig
H-81
1
Simon Larsson
P15-60
1
Hani Masoudi
P15+73
1
Alen Poghosyan
Struken
Laura Schneider
F13-2
4
Vlado Paradzik vår tävlingsansvarige coach
Soma Schneider
P15-46
5
Wilhelm Steinbeck P15-55 oplacerad
Luka Zivanovic
P13-5
2
Sammanlagt 7 medaljer och 4 placeringar på 14 deltagare.
Adidas challenge Borås 11 februari 2017
Simon Larsson
P15-60
2
Laura Schneider
P11-27
2
Soma Schneider
P15-46 oplacerad
Sammanlagt 2 medaljer på 3 deltagare.
Trollträffen, Trollhättan 1-2 april 2017
David Ahlqvist
P18-55 oplacerad
Daphne Blommé
F18-63 7
Alva Christensson F15+63
3
Simon Larsson
P15-60
2
Laura Schneider
F11-32,5
1
Soma Schneider
P15-46
3
Sammanlagt 4 medaljer, en placering på 6 deltagare.
Sörmlandsträffen, Oxelösund, 8 april 2017
David Ahlqvist
P18-55
2
Daphne Blommé
F18-63
3
Alva Christensson F15-57
2
Patrik Hurtig
H-81
1
Simon Larsson
P15-66 oplacerad
Sammanlagt 4 medaljer på 5 deltagare.

Riksmästerskapen RM i
judo 2017 18 november
2017
Plats: Lindesbergs Arena
2017 var första gången på länge
som vi i distriktet lyckades få ihop
ett lag till RM. Laget blev klart
bara en vecka innan själva tävlingen, från Södertälje fanns då
Simon, David, Soma, Krisztián
och Hani med. Alla fick inte tävla
men det var ändå väldigt roligt. Vi
slutade på delad femteplats, det
var tio lag med så vi var nöjda
med tanke på att laget bara hade
existerat i en vecka. Första matchen gick vi mot dalarna och vann,
andra matchen gick vi mot judo
syd och förlorade. Första matchen
i återkvalet möte vi uppland och
vann sen i brons matchen mötte vi
team Göteborg och förlorade
tyvärr. Inför nästa år hoppas vi på
att kunna håla ett träningsläger
innan tävlingen så att vi kan ta ut
ett bra lag och lära känna varandra
innan vi ska tävla tillsammans.
Ungdomslaget från Sörmland/
Östergötland representerades av
Simon Larsson, David Ahlqvist,
Soma Schneider och Krizstian
Schneider från vår klubb.
Simon Larsson

Södra Judo Open, Haninge, 22 april 2017
David Ahlqvist
P18-55
3
Daphne Blommé
F18-63
5
Florian-cristian GheorgheU11-16 1
Patrik Hurtig
H-81
2
Hani Masoudi
P15+73
1
Laura Schneider
F13-1
2
Wilhelm Steinbeck P15-55 oplacerad
Sammanlagt 5 medaljer och en placering på 7
deltagare.
NM, Trollhättan 13-14 maj 2017
David Ahlqvist
P18-55 oplacerad
Daphne Blommé
F18-63 oplacerad
Patrik Hurtig
H-81 oplacerad
Inga medaljer eller placeringar på 3 deltagare.
SÖJF;s lag vid Riksmäsertskapen 18 november i Lindesberg
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Budo Nord Cup, Lund, 25 maj 2017
Följande judokas deltog från Södertälje:
David Ahlqvist
P18-55 oplacerad
Daphne Blommé
F18-63
7
Alva Christensson F15-63
3
Sammanlagt 1 medalj och 1 placering på 3 deltagare.
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Albin MELLBERG, NJK

1
2
3

Truls ANDERBERG, TJJ
Nicola LABAN, SJK
Lucas PERALTA, SJK

SM, Stockholm, 10-11 juni 2017
David Ahlqvist
P18-55
2
Daphne Blommé
F18-63 oplacerad
Patrik Hurtig
H-81
5
Sammanlagt en medalj och en placering på 3 deltagare.
Hösten
Nedan är en sammanfattning av höstens tävlingsverksamhet.
Totalt har 10 judokas från klubben deltagit i tävlingar. Klubben har varit representerad vid 5 olika tävlingar under hösten
samt anordnat Södertäljeträffen. Totalt har klubben fått 23
medaljer och 7 placeringar på 38 starter. Flitigast tävlande har
Simon Larsson varit som deltagit i samtliga 5 tävlingar under
hösten.

Borås Judo Challenge 4-5 november 2017
Simon Larsson
P15-66
2
Simon Larsson
P18-66
3
David Ahlqvist
P18-55
2
David Ahlqvist
H21-55
3
Luka Zivanovic
P13-42
5
Sammanlagt 4 medaljer och 1 placeringar på 5 starter.

Trollträffen 2, Trollhättan 23-24 september 2017
David Ahlqvist
P18-55
3
Daphné Blommé
F18-63 oplacerad
Simon Larsson
P15-66
3
Simon Larsson
P18-66
7
Soma Schneider
P15-50
2
Laura Schneider
F11—29,8
1
Sammanlagt 4 medaljer och en placering på 6 starter.
Linde Judo Open, Lindesberg 30 september 2017
Daphne Blommé
D21-63oplacerad
Daphne Blommé
F18-63
5
Simon Larsson
P15-66
3
Simon Larsson
P18-66
7
Christian Lemon
HV-81 oplacerad
Laura Schneider
F13-32
1
Soma Schneider
P15-50
2
Sammanlagt 3 medaljer och 2 placeringar på 7 starter.
Södertäljeträffen 22 oktober 2017
1
Katrin TURESSON, NJK
2
Tilda ENGELBREKTSSON, TVKF
3
Ida BRASK, TJJ
3
Alvin VALO JOHANSSEN, TJJ
5
Viggo ANDERBERG, TJJ
1
2

Tyra LOVANG, LJK
Jasmine LUNDBORG, TJJ

1
2
3

Emma TASNADI, LJK
Tyra LOVANG, LJK
Jasmine LUNDBORG, TJJ

1
2
3

Nicola COLIC, NJK
Arvid ROOS, TJJ
Florin-Cristian GHEORGHE, SJK

1
2
3
3
5
6

Luka ZIVANOVIC, SJK
Vidar LOVANG, LJK
Joel NESTOR, NJK
Alfons VALO JOHANSSEN, TJJ
Elis BOKNÄS, LJK
Kristin TURESSON, NJK

1
2

Wilhelm STEINBECK, SJK
Folke TURESSON, NJK

1
2

Iosebi KRATSAHVILI, SJK
Simon LARSSON, SJK

Södra Judo Open 25 november 2017
Simon Larsson
P15-66
3
Simon Larsson
P18-66
3
David Ahlqvist
P18-55
2
David Ahlqvist
H21-55
2
Luka Zivanovic
P13-7
2
Wilhelm Steinbeck P15-60
4
Christian Lemon
H-81
5
Christian Lemon
M12A-81
3
Joseph Kratsashvili P18-73 Gregory Klein
H-81 Gregory Klein
M34A-81
Daphne Blommé
D21-ÖV2
Daphne Blommé
F18-63 Daphne Blommé
D-63
2
Sammanlagt 7 medaljer och 2 placeringar på 14
starter.
SundsvallsCup 9 december 2017
Simon Larsson
P15-Elit6
2
Simon Larsson
P18-Elit3
4
David Ahlqvist
P18-Elit1
1
David Ahlqvist
H21-Elit1
2
Laura Schneider
P11-Elit1
1
Soma Schneider
P15-Elit3
3
Sammanlagt 5 medaljer och 1 placeringar på 6 starter.

Två av våra framgångsrika ungdomar, Luca & Laura
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Läger
Vi har som vanligt haft 1mitterminsläger och ett sommarläger under vårterminen läger och
1 höstläger samt1 julläger för ungdom hösten 2017 16-17 december med över 30 deltagare.
Södertälje judoklubb avslutningsläger våren
Först så skulle lägret ha bara varit över två dagar och ingen övernattning som det brukar vara men sen
kom Sören Söderqvist på en idé då vi kunde få ett läger över en helg, lösningen var då att vi kunde
campa i brandalsund.
Vi började då på fredagen med ett träningspass då vi delade upp deltagarna i två grupper och så visade
vi våra favorit vändningar i ne-waza. Efter träningen så hade vi en samling och så berättade vi vad vi
skulle göra dagen efter.

Deltagare på avslutningslägret juni
2017

Deltagarna vid avslutningslägret och graderingen i juni

Under lördag morgon så hade vi ännu en träning och vi lekte massor då, efter träningen så hade vi lunch
och vi kollade på film (Ghostbusters) efter det så transportera vi oss till campingplatsen.
Vi valde en plats vid en strand och där det fanns en grillplats. De flesta visste inte hur man skulle slå upp
tälten och det var svårt. När en grupp skulle slå upp ett tält så rasa det hela tiden ihop och det blåste iväg
lite.
Efter att alla hade hjälpt till med att slå upp alla tält så skulle alla gå en promenad på 5 km. Det finns massor
av saker jag kan säga om den promenaden men jag väljer att bara säga en sak om den promenaden. Den
var helt enkelt hemsk.
Det pågick också en fisketävling från lördagen till söndagen efter lägret det var många deltagare men
Hani han vann tävlingen för att han såg en fisk. Det var många som hade kastaspön men ingen fisk. Det
var också många som hade metspön fast det fanns bara ett ställe där man kunde fiska med metspö och
där var det ändå grunt.
Det var en pappa också som hade med sig torr is och det var jättemånga som lekte med, en person tog till
och med och på det i en vattenflaska så den sprängdes, vilket var ganska dumt.
Krisztian vart arg på Hani så han hällde torr is i hans byxor. Efter smällen och att någon la det i någon
annans byxor så fick Sören nog så han sa till att inte någon skulle röra isen igen. Senare mot kvällen så
började det regna och då började alla gå mot sina tält för att sova.
På morgonen så vaknade jag av att jag hörde en ko låta och sen efter det hörde man Hani skrika ”omg,
kommer dem hit!?! Kommer dem hit?!?
Efter vi kom fram till klubben som hade vi en uppvisning för föräldrarna där vi visa hur en judoträning går
till. Efter det så var det fika och under tiden vi barn åt fika så la tränarnan och några föräldrar upp tälten på
mattan så de kunde torka.
Det var massor som tyckte det var ett jätteroligt läger och jag tror alla hoppas att det blir en bra början
på en ny tradition.
Alva Christensson
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SM silver i Junior SM till
David Ahlqvist

Södertälje Judoklubb åkte till SM
i Stockholm med tre deltagare,
varav två var 15-åriga debutanter
som alltså fick tuffast möjliga
utmaning då de ställdes mot
moståndare som var upp till 18 år
gamla.
För Daphne Blommé i flickornas 63 kg räckte det inte till någon
framskjuten placering.

silver i sin SM-debut.
David Ahlqvist överraskade med
silver i sin SM-debut.
Bild: Privat
Södertäljes tredje deltagare var
före detta JSM-vinnaren Patrik
Hurtig, som nu blivit gammal nog
att tävla i seniorklassen i -81 kg.
Han inledde mot Staffanstorps
Victor Busch, som till slut tog
guldet.

– Hon är ganska ny och har inte
tävlat så länge, så jag hade inte
förväntat mig mer av henne nu.
Det är en duktig tjej och hon
gjorde bra matcher, tycker Vlado
Paradzik.

– Han förlorade där, men det
var en jämn match och han
gjorde en bra match mot Olle
Mattsson som tog bronset
också, berättar Vlado
Paradzik.

Bättre gick det alltså för jämnårige
David Ahlqvist i pojkarnas -55
kg. Debutanten besegrade ett par
favoriter på sin väg till finalen, där
Borås Emil Henriksson till slut
blev för tuff.

– Vi är jättenöjda med vårt
SM, speciellt med Davids
medalj förstås.

Pristagare på Klubbmästerskapet

Daphne & Hani framgångsrika ungdomar

LT Nyheter/sport

– Det är första året för David som
kadett och debut i SM. Han var
riktigt duktig. Han bjöd på bra
motstånd i sista matchen också.
Det var överraskande att han tog
medalj, säger Vlado Paradzik.
David Ahlqvist överraskade med

Judouppvisning vid Wasaskolans dag
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Styrelsen 2017

Styrelsen 2017 överst: Sören Söderqvist ordf, Patrik Hurtig vordf, Mikael Björklund kassör, Asa Larsson sek,:
Nedre raden Malin Källgren/Petridis, , Bertil Ahlqvist

Slutord
2017 var ett fantastiskt år då vi genomfört några rekryteringsaktiviteter, träningar, läger, tävlingar, möten,
utbildningar, graderingar, inforrnationsträffar, klubbutbyten och mycket, mycket mer
.
Vi är stolta över det vi tillsammans genomfört och vi vill passa på att tacka alla involverade både medlemmar,
anhöriga och inte minst våra sponsorer och ledare som gör vår verksamhet möjlig Ett speciellt tack till klub
.
bens tränare som timme efter timme, vecka efter vecka lägger ned ett stort ideellt arbete för att alla skall
utvecklas och trivas.
Det är styrelsens förhoppning att verksamheten i Södertälje Judoklubb under kommande år ytterligare skall
fortsätta att utvecklas och vi ser positivt framåt.
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