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KALLELSE till och DAGORDNING vid Göteborgs Judoklubbs årsmöte  
söndagen den 25 mars 2018 klockan 18.00  

i GJK:s dojo, Andra Långgatan 48, 3 tr, i Göteborg 
 

1. Mötets öppnande 
2. Utdelning av flitpriser, utmärkelser m.m. 
3. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet 
4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt 
5. Fastställande av dagordningen för årsmötet 
6. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet 
7. Val av två justeringsmän tillika rösträknare att jämte mötesordföranden 

justera årsmötesprotokollet 
8. Styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkningar för 

verksamhetsåret 2017 
9. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under 2017 
10. Fråga om ansvarsfrihet för 2017 års styrelse 
11. Motioner 
12. Styrelsens förslag 

a) Budget 2018 
b) Styrelsens informerar 

13. Val av 
a)  klubbordförande för en tid av ett år (tid: Tim Sundström) 
b) två (2) styrelseledamöter för en tid av två år  

(tid: Ulf Nylander och Nicolas Wolf (fyllnadsval)) 
c) två (2) suppleanter för en tid av vardera ett år  

(tid: Isolde Andersson och Sadiq Owoeye) 
d) två (2) revisorer för en tid av vardera ett år  

(tid: Thomas Nyvall och Johan Thörsman) 
e) två (2) revisorssuppleanter för vardera en tid av ett år  

(tid: Sandra Rodrigo Blomqvist och Bodil Eriksson) 
f) tre (3) ledamöter i valberedningen för en tid av vardera ett år  

(tid: Håkan Olausson, Markus Brunström och  
Jeffery Denian (sammankallande)) 

14. Avtackning av GJK-funktionärer mm 

15. Mötets avslutning 
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Verksamhetsberättelse 2017 

 
Styrelsen för Göteborgs Judoklubb (GJK) lämnar härmed följande berättelse för det 
57:e verksamhetsåret den 1 januari - 31 december 2017. 
 
 

ORGANISATION 
GJK:s styrelse har under verksamhetsåret haft följande sammansättning: 
 

Befattning Namn Antal möten 

Klubbordförande Tim Sundström 9 

Vice ordförande Charlie Seger 5 

Kassör Nicolas Wolf  1 

Ledamot Ulf Nylander 5 

Ledamot Thomas Schmidt 8 

Suppleant Isolde Andersson 5 

Suppleant Sadiq Owoeye 8 

 

Övriga funktionärer 
 
Revisorer:  Thomas Nyvall & Johan Thörsman 
 
Revisorssuppleanter: Sandra Rodrigo Blomqvist & Bodil Eriksson 
 
Valberedning:  Jeffery Denian (sammankallande) 
   Håkan Olausson 
   Markus Brunström 
 
Tekniska Kommittén (TK):  Johan Thörsman (sammankallande) 
   Sabine Bonitz 
   Tobias Frygner 
   Jörgen Häggqvist 
   Håkan Olausson  
   Roger Svedberg 
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STYRELSEMÖTEN M.M. 
Styrelsen har under året haft tio (10) protokollförda möten (vid vilka ledamöterna 
har varit närvarande enligt ovan) jämte sedvanliga arbetsmöten, 
underhandskontakter m.m. TK har regelbundet under året hållit separata 
protokollförda möten. Den tidigare arbetsuppdelningen mellan styrelsen och TK 
har gällt under det gångna verksamhetsåret. 
 
MEDLEMSANTAL 
Antalet medlemmar per den 30 maj 2017 var enligt till SJF redovisade siffror  
214 medlemmar. I dessa inkluderas även 49 stödmedlemmar. 
 

MEDLEMSKAP OCH REPRESENTATION 
GJK är ansluten till Svenska Judoförbundet (SJF), Göteborgs Judoförbund (GJF), 
Riksidrottsförbundet (RF) och Västsvenska Idrottsförbundet (VSIF) samt har ett 
nära samarbete med SDN Linné.  
 
GJK har varit representerad vid de flesta organisationernas årsmöten.  
 
Följande GJK:are har under året innehaft förtroendeuppdrag inom idrotten: 
 
➢ Dick D. Johansson – Ordförande i SJF:s Domarutskott(DU). 
➢ Håkan Olausson – Ledamot i GJF. 
➢ Sandra Rodrigo Blomqvist – Medlem i valberedningen för Göteborgs 

Judoförbund & Svenska Judoförbundet. Samt metodikhandledare för 
klubbtränare och assisterande tränare. 

➢ Thomas Nyvall - Metodikhandledare för klubbtränare och assisterande 
tränare. Samt metodikhandledare i Kata. 
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UTMÄRKELSER & UPPVAKTNINGAR M.M. 
Vid årsmötet den 26 mars 2017 erhöll följande medlemmar utmärkelser: 
 
För goda insatser på judomattan:  
 
➢ Leo Noora Fjellman 
➢ Shekinah Fjellman 
➢ Max Christiansson 
➢ Karim Nabi 
➢ Mats Azam 

 
Årets medlem 
➢ Oskar Danielsson 

 
GJK:s Svärdspris  
➢ Sahand Shokohi för hans tävlingsresultat under 2016. 

 
JUDOTRÄNINGEN 
Ett stort tack till följande medlemmar som under året har skött judoträningen: 
Roger Svedberg, Tobias Frygner, Johan Thörsman, Håkan Olausson,  
Sandra Rodrigo Blomqvist, Thomas Nyvall, Kenneth Olesen, Per Jakobsson,  
Jörgen Häggqvist, Johan Thörsman, Isolde Andersson, Peter Skoglund,  
Rickard Svensson, Jeffery Denian, Bodil Eriksson, Stefan Ekman, Fredrik Islander, 
Charlie Seger, Robin Persson, Allan Olesen, Braulio Sanchez, Sabine Bonitz, Thomas 
Schmidt, Kristina Kling, Mattis Willysson 
Skulle någon ha glömts bort. Tusen tack för Er insats!  
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EGNA ARRANGEMANG 
Under verksamhetsåret har Judits Pokal arrangerats med stor framgång. 
 
Tävlingar 
25 februari Judits Pokal 1 86 anmälda 
29 april Judits Pokal 2 49 anmälda 
16 september Judits Pokal 3 95 anmälda 
11 november Judits Pokal 4 70 anmälda 

 
Vinnare 2017:  Landvetter JK 
 
Tack till samtliga tävlande och funktionärer, utan Er ingen tävling! 
 
Aktiviteter & Träningsläger på GJK 
 
Städdag 6:e januari 
Vi var en liten grupp som kom och röjde i lokalen inför terminsstarten. 
 
Ny ungdomsgrupp 
Inför starten av vårterminen 2017 bestämdes att göra om ungdomsgrupperna från 
tre grupper till två. Detta innebär att vi numera har nybörjare och endast en 
fortsättningsgrupp. 
 
Motionärsgrupp nu på söndagar 
Från vårterminen 2017 finns det nu möjlighet att träna motionärsjudo på söndagar. 

 
Figur 1. Motionärsjudo nu på söndagar också! Foto: Bodil Eriksson 
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Träningsläger med Jane Bridge, 5-7 maj, 
Under denna helg var Jane Bridge på plats på GJK. Tillsammans med Judo5 har 
arrangerades det träningsläger för tjejer och ledare. Helgen avslutades med ett 
öppet träningspass. Bilden nedan visar deltagare, uppskattningsvis 65 deltagare. 
 

 
Figur 2. Judo4All med Jane Bridge den 7 maj på GJK. Foto: Bodil Eriksson 

 
Barmarksläger 18-20 augusti 
I år arrangerades barmarkslägret på hemmaplan dvs löpning, fysträning på GJK och 
Skatås. Nytt för i år var hinderbana på S:t Jörgen. 
 
Riksgradering 12 augusti 
Arrangerades på GJK och detta med bravur. 22 stycken var där för att avlägga 
examen för högre grad. Till detta krävdes åtta examinatorer på två mattor som 
ostört kunde göra sina bedömningar. 
 

 
Figur 3. Riksgradering 12 augusti på GJK. Foto: Bodil Eriksson. 
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BINGO OCH LOTTERIER M.M. 
GJK har under året sålt Enjoy-häften och New Body kläder för att få in pengar till 
klubbkassan. Lotteriverksamheten sker sporadiskt och i anslutning till Judits 
Pokal. Inför julen 2017 har GJK sålt Bingolottos Julkalender. 
 
Bingotillståndet i Idrottens moderna bingohall Kungshall har uppgått till 925 000 
kr. För 2018 har bingotillstånd sökts för 1 900 000 kr.  
 

INFORMATION M.M. 
GJK använder medlemsregistret IdrottOnline som tillhandahålls av RF. Det är viktigt 
att som ny medlem lämna in sin medlemsansökan så att kontaktuppgifter kan 
läggas in i vårt register. Lika viktigt är det att informera om väljer att lämna 
föreningen eller om man har flyttat till ny adress! 
 
GJK:s licensierade domartrion Jeffrey Denian, Oktay Haydari och Johan Thörsman 
har under året dömt bl.a. vid Judits Pokal och vid Gothenburg Judo Open i 
Göteborg. ”Den gamle”, DDJ, har under året som gick dömt i bl.a. Skottland, Italien, 
Kroatien, Schweiz, Tyskland (2 ggr), Polen och Danmark och blivit rankad som nr 
149 på EJU:s klassificeringslista (6,5 poäng i snitt). 

 
BIDRAG OCH SPONSORER 
Aktivitetsbidragsansökningar till Göteborgs stad och RF har skickats, in med 
följande resultat. 
 
Aktivitetsbidrag Sammankomster 

VT 2017 
Närvaromarkeringar  
VT 2017 

Närvaromarkeringar 
flickor VT2017 

Göteborgs stad 
7-26 år 

312 2016: 
419 

2302 2016: 
3442 

600 2016: 
1158 

RF 
7-20 år 

354 2016: 
418 

2301 2016: 
3548 

618 2016: 
1077 

 
GJK har ansökt och beviljats utbildningsbidrag från IOFF. 
 
GJK har även ansökt bidrag för olika projekt som omfattas av Idrottslyftet och har 
fått detta beviljat. 
 
Restaurang Hos Pelle har stöttat GJK med mat vid de olika träningslägren som har 
arrangerats. 
 
Jamie Smith Communications har för verksamhetsåret 2017 varit 
Matchbältessponsor. 
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DOJON M.M. 
 
Efter varje Judits Pokal städas lokalen. Utöver detta så har det varit två till fyra 
städdagar, för att hålla lokalen hel och ren. 
 
I december 2016 beslöts det att golvytorna runt tatamin, omklädningsrummen, 
entrén, Laggens Bar samt kontoret ska bonas, det vill säga lägga på ytskikt som ger 
golvet en slitstark yta samt göra det lättare att städa. Detta genomfördes under 
januari 2017. 
 

UTBILDNING & DANGRADER M.M. 
 
GJK har deltagit vid flertalet av SJF:s arrangerade utbildningar. Från GJK har 
Thomas Nyvall, Sandra Rodrigo Blomqvist, Isolde Andersson, Bodil Eriksson 
deltagit vid 
 
➢ Klubbtränarutbildningar i Hunnebostrand och Borås 
➢ Tränarträffar på Frölunda JK, GJK, Varbergs JK 
➢ Katametodikhandledare utbildning inför riksgradering på GJK 
➢ SJF:s Instruktörskommittén 
➢ SJF:s Riksfortbildning 

 
Vid Riksgradering den 12 augusti på GJK, tilldelades följande GJK:are, 
➢ 1 Dan - Rebecca Landén 
➢ 3 Dan - Sandra Rodrigo Blomqvist 
➢ 5 Dan - Roger Svedberg 
➢ 5 Dan - Kenny Kling 

 
Bra jobbat! 
 
GJK har i dagsläget följande antal medlemmar med svart bälte. 

 
7 Dan = 1st * 6 Dan = 4 st * 5 Dan =7 st * 4 Dan = 4 st* 3 Dan = 6 st * 2 Dan = 21 

st * 1 Dan = 51 st, eller sammanlagt 94 svartbälten. 
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TK:s (Tekniska kommittén) berättelse för 2017 
 
TK har under året bestått av Johan Thörsman (sammankallande), Håkan Olausson, 
Jörgen Häggquist, Roger Svedberg, Tobias Frygner, Kenny Kling och Sabine Bonitz. 
Tobias Frygner meddelade att han efter sommaren inte längre hade möjlighet att 
delta i TK:s arbete och att vara verksam som tränare på måndagarna. TK tackar 
Tobbe för hans insatser under åren och han kommer framöver att hoppa in ibland 
vid behov. Kenny Kling har axlat rollen som tränare på måndagarna tillsammans 
med Roger. Under året har också Sabine tillkommit till TK. TK har under året haft 
flertalet möten, planeringsdagar och informationsträffar med de aktiva. 
 
Träningen 
Under 2017 har träningen utökats och förändrats något. TK och tränarna beslöt 
att pröva ett nytt upplägg för barn/ungdomsträningen. Det innebar att gå ifrån 
uppdelningen med olika fortsättningsgrupper till att alla fyra träningarna var 
öppna för alla. Med fler tränare på varje tillfälle skulle det ändå finnas möjlighet 
att öva på olika tekniker beroende på kunskapsnivå hos de deltagande. Fördelen 
med att alla träningarna är för alla är att vi erbjuder fler träningstillfällen samt en 
ökad flexibilitet. Dessutom har det ofta visat sig att när det är dags att byta till 
nästa grupp så är de dagarna redan uppbokade av andra aktiviteter. TK kommer 
att utvärdera och eventuellt justera lite inför 2018. Således har vi haft 
fortsättningsgrupper för barn och ungdomar på måndag till torsdag. Barnens 
nybörjargrupp har tränat på söndagar. 
 
Vuxenträningen har bedrivits som tidigare år. Måndag, tisdag och torsdag med 
tävlingsfokus där tisdagarna har varit distriktsrandori. Dessutom extra teknik och 
fysträning på de flesta fredagar. Jörgen Häggquist har lett merparten av dem och 
Linda Pettersson från JK Jinkei har varit gästtränare med bra fyspass. 
På onsdagarna har GJK:s stora motionsgrupp som vanligt tränat men de har även 
utökat till en till ordinarie träning på söndagar. 
 
Den klassiska sommarträningen blev detta år mycket kortare, endast tre veckor. I 
stort sett hade vi ordinarie vuxenträning (måndag, tisdag och torsdag) hela juli ut. 
Främst berodde detta på att Marcus Edlund var uttagen till Kadett-EM och 
Ungdoms-OS under sommaren och då kunde inte klubben ta sommarledigt. Även 
för övriga var det nyttigt att hålla igång för säsongerna flyter ihop och andra 
tävlingar kommer igång tidigt i september.  
 
Utöver ovanstående ordinarie träningar hölls flera extra träningar/träningsläger 
på GJK. Den 4 februari hade alla barn och ungdomsgrupper en gemensam 
träningsdag. Den 4 mars hade de vuxna en liknande dag med fys, teori och judo. 
Den 18–20 augusti var det dags för det traditionella barmarkslägret. Även i år 
hölls det på hemmaplan med löpning i Skatås, fys i dojon och hinderbana på  
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S:t Jörgen. Den 7 oktober var det ytterligare en extra träningsdag med ytterligare 
en hinderbana i Kallebäck. Den 9 december hade vi den sista extra träningsdagen 
med bara judo. 
 
I december hölls GJK:s mellandagsläger som för andra året i rad var sanktionerat 
av landslaget och förbundet. Det gör att det ställer mer krav på oss ledare men 
det blir också mycket bättre och fler deltagare, över 70 judoka kom totalt. Det 
kördes 8 träningspass på de tre dagarna. Vi tackar alla ledare från GJK och IKVM 
som höll i träningen och Pelle som ordnade lunch under lägret. Mycket 
uppskattat! 
 
Utöver detta har flera GJK:are deltagit på andra läger som Riksrandori, 
Judofestivalen, Judo5-samträningar, höstlovsläger i Borlänge m m. 
 
Graderingar 
Vid zongraderingen i Varberg den 18 mars erhöll Tim Nylander, Adam 
Christiansson, Oktay Haydari och Marcus Edlund 1 Dan och vid riksgraderingen 
den 14 augusti på GJK erövrade Roger Svedberg och Kenny Kling 5 Dan, Sandra 
Rodrigo-Blomquist 3 Dan och Rebecca Landén 1 Dan. Grattis till samtliga! 
 
Vid Kata-SM den 19 november tog Roger och Kenny silver i ju-no kata. Kenny 
segrade dessutom i nage-no-kata tillsammans med Sebastian Jansson, IKVM. 
Grattis! 
 
Höjdpunkter på tävlingssidan 
Årets stora höjdpunkt var givetvis att Marcus Edlund blev uttagen till både Kadett-
EM och Ungdoms-OS under sommaren. Han kvalificerade sig genom fina insatser 
under våren. På European Cadet Cup i Fuengirola i Spanien tog han i februari en 
meriterande tredjeplats. Han följde upp med en stabil femteplats i Ploiesti, 
Rumänien i maj. På Kadett-EM i månadsskiftet juni-juli i Kaunas, Litauen vann 
Marcus en match och förlorade två. En månad senare på Ungdoms-OS i Gyor, 
Ungern blev det förlust i första omgången efter en tuff och jämn match med 
näsblod och dräktbyte som störde koncentrationen. På hösten följde Marcus upp 
sin fina säsong med ytterligare en femteplats vid European Cadet Cup i Koper, 
Slovenien i oktober. 
 
En annan internationell framgång kom vid Veteran-VM i Italien där Sabine Bonitz 
blev världsmästare efter tre säkra matchsegrar. Det blev också brons till Jörgen 
Häggquist efter fem segrar och en förlust. Måns Pettersson numera bosatt i 
Tyskland gjorde come-back och slutade sjua. Sandra Rodrigo-Blomquist deltog 
också men placerade sig inte. Bra jobbat och stort grattis! 
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Vid Matsumae Cup i Danmark vann Sabine guld i damernas +78 kg och även ett 
silver i öppenklass. Rebecca Landén tog silver och Thomas Schmidt brons. 
 
Vid NM i Trollhättan i maj blev det sju medaljer till GJK. Sabine tog återigen guld, 
två stycken denna gång, både i senior och veteran. Guld i veteranklassen tog, som 
vanligt, Johan Thörsman. Det fjärde guldet plockade Marcus Edlund hem i 
kadetternas 81 kg. Utöver detta tre brons till Adam Christiansson, Tim Nylander 
och Sahand Shokohi. 
 
En månad senare var det dags för SM i Stockholm. Nytt för i år att alla 
ålderskategorier avgörs på samma helg – kadetter, juniorer, seniorer och 
veteraner. Även vid detta mästerskap fick GJK en dubbel mästare, Marcus Edlund 
följde upp sitt NM-guld med SM-guld i både kadett och juniorer 81 kg. Ytterligare 
tre guld till GJK genom veteranerna Sabine, Johan och Thomas. Grattis! Dessutom 
ett silver och tre brons! 
 
Vid Lag-SM i november i Lindesberg blev det en bronsmedalj till herrlaget efter en 
vinst och två förluster. Kanske ett litet steg bakåt efter förra årets silver och 
femteplats för andra laget. På damsidan var det å andra sidan ett stort steg 
framåt då GJK ställde upp med två lag. Inget av lagen placerade sig men när hade 
GJK fler damlag än herrlag med på Lag-SM senast?  
 
Svärdspriset 2017 
Fyra år i rad hade Sahand Shokohi vunnit Svärdspriset men det skulle inte bli en 
femte utan GJK kan kora en ny Svärdsprisvinnare – Sabine Bonitz. Dock hade både 
Sabine och Sahand lika många poäng men Sabine det bästa resultatet och det 
avgjorde, första platsen på Matsumae Cup i Danmark. Dessutom blev Sabine 
Nordisk Mästare i Trollhättan i maj. Stort grattis Sabine! 
 
Avslutningsvis vill TK tacka alla övriga tränare, ledare och föräldrar som hjälpt till 
och fört vår verksamhet framåt. Det är tillsammans vi skapar vår verksamhet och 
våra framgångar. Individuella mål i gemenskap. 
 
Göteborg februari 2018 
 
 

Håkan Olausson Jörgen Häggquist Roger Svedberg 
 

Johan Thörsman Tobias Frygner 


