rtiilje Judoklubbs
Verksam hetsberdttelse 2017
Aret som gick -de viktigaste htindelserna januari - december.

Trdningsgruppen ayancerade ungdom mdndag-onsdag

Sommarskoj
En ny m6j lighet ftjr oss att ge skolelever mcij lighet att prova p6judo-

triining. Genom Telge AB har vi f[tt en m6j lighet att kdra judotriining
under sommarlovet. Ungdom frin mellan-hdg stadiet kan bokajudotriining en vecka genom sin skola. Vi kdrde 2 grupper varje dag. FOrmiddag ftir de yngre och eftermidag ftir de iildre. Vi hade mdjlighet att ta
emot} elever till varje pass. Christian Lemon med hj dlptranarc gjorde
eff jiittebra arbete och flera av deltagarna kom igen n?ir det var dags ftir
hcistteminen.

SM sih'er

till Dot)id Ahlqrist - SJK

De har frirutom fallteknik lArt sig fasthAllninga[ viindningar och
kast

Innehflll
Sddeftiilje Judoklubbs
erksamhetsberEttelse 2017
Ordfdrande har ordet.
Graderingar
PR och info
ra Sponsorer 2OL7
Hedersledam6ter
Lokalen
Ekonomi

AvurucaRzoLT
RM 2 november 2OL7

2
2
2
2
3
3
3

Avslutningsl6ger vtren
Silver i SM till David Ahlqvist
Slutord
Styrelsen Z.OLG

4
4
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PR och

Vtra Sponsoret 2OL7 stort TACK!

info

PR och info har under Sret inriktats pfl lokalpressen

(L[ns-

\

tidningen och S<idertiilje Posten
SP), diir ftireningsnytt fungerat

som informationsft inster en tj iinst
som tyviirr ftlrsvann under 6ret,
den endast furns i tidningen

di

pi

I

torsdagar.

"' ff"'i.;=f'

'

Sdren Saderyt'ist
SAderyt'ist Ordf

Ordfdrande har ordet.
20 17 hret dilklubben
satasat

pi

pi allvar

att utbilda fler trtinare

och domare Vi hoppas kunna

viixa iinnu mer men det gir inte
om vi inte har tuiinarfrigan l6st.

D2irftir storstsarvi p& att utbilda
fl er ungdomar till j udotriinare.
Dessutom vill vi kunna hilla
tiivlingar i Sddertiilj e med egna
dommare sivi satastar pilattfa
fler intresserade av att bli domare.

Under Sretharvi haft entiivlingsgrupp som i sighargjortbraPR
ftjr klubben i tiivlingar och p6
Itiger med minga medaljer i
judosverige, eller vad siigs om

SM silver medalj fiir David
Ahlqvist i Juniorklassen. Vi har
iiven framgingar ftir v6ra junorer
bflde pi tj ej sidan som pojksidan.
Brakiimpat!.
Info har under 6ret skapats pfl
Facebook, Instagram dZir medlemmar och anhdriga kunna liigga
upp resultat , bilder videoklipp till
allas gliidje.Diirhar

Vi har iiven fortsatt utveckling av

medlemmama krurnat tagit del av

ledningsteamet i form av mdten
diir vi tittat pfl verksamheten med

hiindelsemaiklubben.

delvis nya 6gon och ifrigasatt
-" Vad vill medlemmarna? "

,&
FORETAGSUTVECKLING

Junnifost
rraral

Sore n

Inftir2018 kommervi att fortsiitta
att aktivera medlemmar och

ftiriildrar mer. Vira ungdomar har
6kat trycket

pi t[vlingar och

l[ger, n&got som vi ser som
positivt och som ger ftrlldrarna
en m6jlighet att delta i verksamheten
SAren Sdderqvist.

Graderingar
Under 2017 har minga av vira
ungdomar uppgraderat sig till nya
biiltesftirger. I samband med
vfirens avslufiringsliiger uppgraderades flera och under hdsten
uppgraderades iinnu flertill nya
biiltesgrader. Viirt att noteradr att
DavidAhlqvist nitt 1 kyu dvs.
brunt b[lte.

Verksamheten20lT
Siidertiili e Judoklu bb
Griinsboviigen 4 B.
152 42 Siidertiilje
Hemsida: www.sjk.nu
Telefon 08-550 682 59
Z

Steinbeck Business
Consulting AB

XH"N,A
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Hedersledamdter i
SddertEi lje J udoklu bb :

Ekonomi
N6gra ord om klubbens ekonomi,

Jan-Olof Gedeborg fd. ordftirande och grundare,

Kari

Koivistoinen fd. ordfiirande och
grundare, Monika Malm (tidigare
Persson) fd. ordftirande, Sdren
Sdderqvist fd. ordfiirande (25 frr)
och Tomas Rosenqvist fd. kassdr,

Lars Osterlund fd. ordfiirande,
Brirje Widmalm fd. kassdr, Olle
Persson fd. kassdr, Kjell
Rosenqvist fd. styrelseledamot,
Dag Ostlin fd. styrelseledamot,
LG Larsson fd. v.ordf och Tuula
Johansson fd. styrelseledamot.
Mattias Rosenqvist fd. v. ordftirande samt Tfllje Judoklubbs
fiirsta grund arc rcdan 19 62,
Rosita Thdmer (fcl. Bengtsson)
och lnger Enberg (fd. Pettersson). Christer Kiillgren fd. ordf.
valdes in som hedersmedlem

vid

jubileumsfesten 2012.

Lokalen

den som iir intresserad).

2017 ilrsresultat gav ett underca 9 000 kr efter avskrivningar av inventarier. Fdre avskrivningar var resultatet ett dverskott

skottpi

phcaT 000 kr, vilketvarn6got
biittre iin budgeterat noll-resultat.
Vi har ett dkande medlemsantal,
men ocksi 6kade kostnader
jiimftirt med ftiregiende 6r di
antalet aktiviteter inom klubben
6kat. Vi har iiven ftirdubblat

sponsorintiikter j iimftirt med
20 I 5, vilket vi iir mycket tacksamma fiir. Det har bl.a. bidragit
till att vi kunnat ha deltagare i
EuropaCup-tiivlirg, och kunnat
kcipa in en del nyajudomattor till

vir dojo.

Vi har under itrethaft alt antal
olikahyresgflster i vir lokal. Mest
har viil Nyckelskolan haft

till var dojo

utanattgilinpi allt ftir mycket
siffror (detaljer finns att l2isa i
balans- och resultatrapporten fiir

med

tillging

judo & dans ftir

sinaelever.

Ett nytt avtal medNyckelskolan
skrevs under hcisten som ger oss
etttillskotttill hyra Frir skolan
innebiir det att de har tillgang till

vir triiningslokal
Under hcisten tecknade

viettavtal

medNyckelskolan som ger dem
{dttaattnyttja vir lokal dagtid
mandagtill fredag.
Vi har 6ven provat att hyra ut
klubbmmmet till mindre familjefester samt ftidelsedagar. F<ireningens aktiva har f;ltt tillgang till
klubbrummetr ft ir sina familj e-

under d aglid

pit

vwdagar.
Avslutringsvis: allt arbete i klubben
sker ideellt, och allt eventuellt
dverskott iterfiirs fiir att kunna
utvecklaklubben:
-vi vill utbilda trldnarna,kunna ge

bidragtill de som vill ikapi l2iger
och tiivlingar, ha trtiningsutbyte
med andra klubbar osv osv.

fester.

Mycket av det som ekonomin inte
tillitit pi nigra 6r, men som vi
hoppas kunna flndrapinu. Vi ser
fram emot en fortsatt positiv

utvecklingunder20l8!
Mikael

Bj drklund/kassar
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sAM MANsrAuru

rnc TAvIINGAR 2oL7

Riksm5sterskapen RM i

Nedan Ar en sammanfathing av flreb tdvlingsverksamhet Totalt

har 15 judokas frAn klubben deltagit i tAvlingar. Totalt har klubben fAtt 24 medaljer och L1 placeringar pA 45 starter. Flitigast
tAvlande har David Ah[vist och Daphne Blomm6 varit som deltagitiT av vtrens tivlingar.
Pokaljakten L Norrktiping
Darja Ivanova
Sddra lufo Open, Haninge 4 februari 2OL7
P15-60 3
Alaa Abdulrazzaq

Ahfivist

P18-55 7
David
Samuel AhQvist P15-38 7
PL5+73 2
Marcus
Daphne Blomm6 F18-63 oplacerad
Alva Christensson F15-63 2
H-81 1
Patik Hurtig
Simon Larsson P15-60 1,
P75+73 t
Hani Masoudi
Alen Poghosyan Struken
Laura SchneiderFl3-2 4
Soma Schneider P75-46 5
Wilhelm Steinbeck P15-55 oplacerad
Luka Zivanovic P13-5 2
Sammanlagt 7 medaljer och 4 placeringar pi 74 deltagare.
Adidas chalbnge Boris 11 februari 2OL7
Simon Larsson P15-60 2
Laura SchneiderPl,l-27 2
Soma Schneider P1,5-46 oplacerad
Sammanlagt 2 medaljer pi 3 delagare.
TrolltrflffeU Trollhiittan 1-2 april 2Ol7
David AhQvist
P18-55 oplacerad
Daphne Blomm6 F18-63 7
Alva Christensson F15+63 3
Simon Larsson P15-60 Z
Laura SchneiderFlt-32,5 t
Soma Schneider P15-46 3
Sammanlagt4 medalje4 en placering
pfl 6 deltagare.
Stirmlandstrfl ffen, Oxeltisund 8

Barhe

april2OLT

P18-55 2
David Ah[vist
Daphne Blomm6 F18-63 3
Alva Christensson F15-57 2
Patrik Hurtig
H-81 1
Simon Larsson P15-66
oplacerad
Sammanlagt 4 medaljer pA 5 deltagare. Tyv5rr skadade sig Simon i
samband med denna tiivling och
tvingades till nAgra veckors paus i
b8de tAning och tiivling.
4

{
:

3
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judo 2Ol7 18 november
2017
Plats : Lindesbergs Arena
20 17 v ar ftrsta gingen p& l2inge

som vi i distriktet lyckades fii. ihop
ett lag

till RM. Laget blev klart
tiiv-

bara en vecka innan sjiilva

lingen, fran SdderEilje fanns da
Simon, David, Soma, Kriszti6n
och Hani med.Alla fick inte t2ivla
men det var 2indi viildigt roligt.
slutade

pi

Vi

delad femteplats, det

var tio lag med sivi var ndjda
med tanke pi att laget baruhade

existerat i envecka. Fdrstamatchen gickvi mot dalarna och vann,
andra matchen gick vi mot judo
syd och ftirlorade. Frirsta matchen
i iterkvalet mdte vi uppland och
vann sen i brons matchenmOtte vi
team Gdteborg och ftirlorade

tyviirr. Inftir niista ir hoppas vi pi
att kunna hila ett triiningsliiger
innan tiivlingen sfl att vi kan ta ut
ett bra lag och l2ira kiinna varandra
innan vi ska t?ivla tillsarnmans.

Ungdomslaget fran S<irmlandi
Ostergdtland representerade s av
Simon Larsson, DavidAhlqvist,
Soma Schneider och Krizstian
Schneider

frin vir klubb.
Simon Larsson

Stidra fudo Open, Haninge, 22 aprilz0L7
P18-55 3
David Ah[vist
Daphne Blomm6 F18-63 5
Florian-cristian Gheorghe U1,1,-1,6 7
H-872
Patrik Hurtig
P15+73 L
Hani Masoudi
Laura SchneiderFl3-L z
Wilhelm Steinbeck P15-55 oplacerad
Sammanlagt 5 medaljer och en placering pfl 7 deltagare.
NM, Trollhfttan 13-L4 mai

David Ah[vist
Daphne Blomm6

2Ot7

P18-55
F18-63

oplacerad
oplacerad
H-81- oplacerad
Patik Hurtig
Inga medaljer elbr placeringar pfl 3 delagare.
Budo Nord Cup, Lund, 25 mai 2OL7
Friljande judokas deltog frfln StidertAlje:
P18-55 oplacerad
David Ah[vist
Daphne Blomm6 F18-63 7
Alva Christensson F15-63 3
Sammanlagt 1 medalj och 1- placering pfl 3 delagare.
SM, Stockholm, 10-11 iuni20l7
P18-55 2
David Ah[vist
Daphne Blomm6 F18-63 oplacerad
Patrik Hurtig
H-81 5
Sammanlagt en medalj och en placering pfl 3 deltagare.
Hristen
Nedan Ar en sammanfattring av hristens fAvlingsverksamhet Totalt har 10 judokas frAn klubben delhgit i tAvlingar. Klubben har varit representerad vid

5 olika tAvlingar under hcisten samt anordnat
SridertflljetrAffen. Toalt har klubben ffltt 23 medaljer och 7 placeringar pfl 38 starter. Flitigast tAvlande
har Simon Larsson varit som deltagit i samtliga 5
tiivlingar under hristen.
Trolltrtiffe n 2, Trollh flittan

23 -2 4 sep Emb

er

2O

L7

David Ah[vist
P18-55 3
Daphn6 Blomm6 F18-63 oplacerad
Simon Larsson P15-66 3
Simon Larsson P78-66 7
Soma Schneider P15-50 2
Laura SchneiderF !1-29,8'J"
Sammanlagt 4 medaljer och en placering pfl 6 starter.

Lin& fudo Open, Lindesberg 30 sepEmberZOLT
Daphne Blomm6 DZ1-63 oplacerad
Daphne Blomm6 F18-63 5
Simon Larsson Pt5-66 3
Simon Larsson P18-66 7
Christian Lemon HV-81 oplacerad
Laura SchneiderFl3-3? 7
Soma Schneider P15-50 ?,
Sammanlagt 3 medaljer och 2 placeringar

pi

7 starter.

Sodertiiljetrdffen ZZ oktober 2017

Borfls fudo Challenge 4-5 november
20L7
Simon Larsson P15-66 2
Simon Larsson P18-66 3
P18-55 2
David AhQvist
H21-55 3
David Ah[vist
Luka Zivanovic P13-42 5
Sammanlagt 4 medaljer och l" placeringar
pfl 5 starter.
Stidra fudo Open 25 novemberZOLT
Simon Larsson P15-66 3
Simon Larsson P18-66 3
David Ah[vist
P18-55 2
David Ahfivist
H21-55 2
Luka Zivanovic P73-7 2
Wilhelm Steinbeck P15-60 4
Christian Lemon H-81 5
Christian Lemon MLZA-BL 3
JosephKratsashvili P18-73
Gregory Kbin
H-81Gregory Klein
M34A-81
Daphne Blomm6 DZL-IYZ
Daphne Blomm6 F18-63
Daphne Blomm6 D-63 2
Sammanlagt 7 medaljer ochZ placeringar

pi

1,4 starter.

SundsvallsCup 9 december 2OL7
Simon Larsson P15-Elit6 2
Simon Larsson P18-Elit3 4
David Ah[vist
P18-Elit1 1
David Ah[vist
H21-Elit1 Z
Laura SchneiderPll-Elit1 L
Soma Schnei&r P1s-Elit3 3
Sammanlagt 5 medaljer och 1 placeringar
pfl 6 starter,
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Stidert5 lje j udokl ubb avsl utn i n gsl5 ger vt ren
Fdrst sfl skulle lflgret ha bara varit 6ver

kom Sdren Sriderqvist

pi

tvi

dagar och ingen <ivernattning som det brukar vara men sen

en idd d& vi kunde ffi ett liiger <iver en helg, lcisningen var

dilattvikunde

campa i brandalsund.

Vi bdrjade di pi fredagen med ett trtiningspass di vi delade upp deltagarna i tvi grupper och si visade
vi vira favorit viindningar i ne-waza. Efter triiningen si hade vi en samling och sfl bertittade vi vad vi
skulle gdradagen efter.

Deltagare pd avslutningskigret

juni

2017

Under ldrdag morgon si hade vi iinnu en triining och vi lekte massor di, efter triiningen
och vi kollade

pi film (Ghostbusters) efter

sA

hade

vi lunch

det sl transportera vi oss till campingplatsen.

Vi valde enplats vid en strand och diir det fanns en grillplats. De flestavisste inte hurman skulle sl6upp
tiilten och det var svirt. NZir en grupp skulle sl6 upp ett tiilt si rasa det hela tiden ihop och det bliste iviig
lite.

Efter att alla hade hjiilpt till med att sl6 upp allatdlt si skulle alla gi en promenad pi 5 km. Det finns massor
av saker jag kan sflga om den promenaden men jag vZiljer att bara s?iga en sak om den promenaden. Den
varheltenkelthemsk.

till sdndagen efter liigret det var minga deltagare men
Hanihanvanntiivlingen ftir atthan sig en fisk. Detvarminga somhade kastaspdnmen ingen fisk. Det
Det pigick ocksi en fisketiivling

frin

lcirdagen

var ocksi m&nga som hade metspdn fast det fanns bara ett stiille diir man kunde fiska med metspd och
dtir var det iindfl grunt.
Det var en pappa ocksi som hade med sig torr is och det var jltteminga som lekte med, en person tog
och med och pfl det i en vattenflaska si den spriingdes, vilket var ganska dumt.

till

Krisztian vart arg pi Hani s6 han hiillde torr is i hans byxor. Efter smiillen och att n6gon la det i nigon
annans byxor si fick Sdren nog si han sa till att inte n&gon skulle rdra isen igen. Senare mot kviillen si
bdrjade det regna och di bdrjade alla gi mot sina t[lt ftr att sova.
Pfl morgonen sfl vaknade jagav att jag hdrde en ko lflta och sen efter det hdrde man Hani skrika "omg,
kommer dem hit! ? ! Kommer dem hit? ! ?
Efter vi kom fram till klubben som hade vi en uppvisning ftir ftiriildrama diir vi visa hur enjudohiining gir
till. Efter det si var det fika och under tiden vi barn flt fika si la trInarnan och nflgra fiiriildrar upp tiilten pi
mattan si de kunde torka.
Det var massor som tyckte detvar ett jiitteroligt lZiger och jag tror alla hoppas att det blir en bra bdrjan

piennytradition'
Arva Christensson

55-ir
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SM

silver i Junior SM till
David Ahlqvist

Sridertiilje Judoklubb ikte

till SM

kadett och debut i SM. Han var
riktigt duktig. Han bjdd pi bra
motst&nd i sista matchen ocks&.

i Stockholm med tre deltagare,
varav tvi var 1 S-&riga debutanter
som alltsi fi ck tuffast mdj liga

Det var dverraskande att han tog
medalj, stiger Vlado Paradzik.

utmaning di de stiilldes mot
garnla"

David Ahlqvist dvemaskade med
silveri sin SM-debut.
David Ahlqvist civeraskade med

FdrDaphne Blomm6 i flickomas -

silveri sinSM-debut.
Bild:Privat

mostindare som var upp

63 kg r?ickte det inte

till

18 6r

till nigon

framskjutenplacering.

-Hon iir ganskany ochhar inte
tiivlat sfl liinge, sijag hade inte

ftirvdntat mig mer av henne nu.
Det iir en duktig tjej och hon
gjorde bra matcher, tycker Vlado
Paradzik.

Sddertiiljes tredje deltagare var
ftire detta JSM-vinnaren Patrik
Hurtig, som nu blivit gammal nog
atttavlai seniorklassen i -81 kg.
Han inledde mot Staffanstorps

Victor Busch, som till slut tog
guldet.

Han ftirlorade d6r, men det var
enjflmn match och han gjorde en

-

rI
Biittre gick det alltsfi ftirjiimn6rige
DavidAhlqvist i pojkarnas -55
kg. Debutanten besegrade ett par
favoriter pi sin viig till finalen, diir
Bor6s Emil Henriksson till slut

bramatchmot Olle Mattsson som
tog bronset ocks6, ber[ttar Vlado

blevftrtuff.

speciellt med Davids medalj

Paradztk.

- Vi 2irjiitten<ijda

med vf,rt SM,

ftirst6s.

-

Det iir ftirsta fuet fiir David som

LT Nyheter/sport
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Styrelsen

2O1 6

EI

SYyrelsen 2016

n

iivent: SOren Soderqvist ordf, Vlado Paradzik vordf, Mikael Bjarklund lassdf isa Larsson sekr
Nedre raden Malin Kdllgrery'Petfidis, , Bertil Ahlqrist

Slutord
20L6 var ett fantastiskt flr dfl vi genomftirt m&nga rekryteringsaktiviteteq, tAninga4, ldge4, tAvlinga4, mtiten, utbiHninga4, graderingal informationstdffa4, skoltriininga4, klubbutbyten och mycket,
mycket mer.

Vi Ar stolta river det vi tillsammans genomfrirt och vi vill passa pA att tacka alla involverade b6de
medlemma4, anhririga och inte minst vflra sponsorer och ledare som grir vflr verksamhet mtijlig.
Ett speciellt tack till klubbens trdnare som timme efter timme, vecka efter vecka liigger ned ett
stort ideellt arbete ftir att alla skall utvecklas och trivas.
Det iir styrelsens frirhoppning att verksamheten i StidertAlje fudoklubb under kommande ir ytterligare skall fortsdtta att utvecklas och vi ser positivt framit
Sridertiilje i februari 2018

Sriren Sriderqvist

Patrik Hurtig

Mikael Bjrirklund

Malin Petidis

Asa Larsson

Bertl Ahlqvist

XENA- Entreprenad

;
8
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