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KALLELSE till och DAGORDNING vid Göteborgs Judoklubbs årsmöte  
söndagen den 29 mars 2020 klockan 16.30  

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 justerare tillika rösträknare att jämte mötesordföranden justera 

årsmötesprotokollet 
8. Styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkningar för 

verksamhetsåret 2019 
9. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under 2019 
10. Fråga om ansvarsfrihet för 2019 års styrelse 
11. Motioner 
12. Styrelsens förslag 

a) Uppdatering av Stadgar 
b) Budget 2020 
c) Styrelsens informerar 

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

(tid: Rikard Svensson, Patrick Geshel) 
c) Fyllnadsval en (1) styrelseledamot för en tid av ett år (tid Charlie Seger) 
d) två (2) suppleanter för en tid av vardera ett år  

(tid: Sofie Weidenlöv, Sébastien Ragot) 
e) två (2) revisorer för en tid av vardera ett år  

(tid: Johan Thörsman och Annika Krus) 
f) två (2) revisorssuppleanter för vardera en tid av ett år  

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

(tid: Mio Rodrigo Blomqvist, Markus Brunström och  
Robin Persson(sammankallande)) 

14. Avtackning av GJK-funktionärer mm 

15. Mötets avslutning 
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Verksamhetsberättelse 2019 

 
Styrelsen för Göteborgs Judoklubb (GJK) lämnar härmed följande berättelse för det 
59:e verksamhetsåret den 1 januari - 31 december 2019. 
 

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

Befattning Namn Antal möten 

Klubbordförande Jeffrey Denian 10 

Vice ordförande Charlie Seger 5 

Kassör Patrick Geshel 5 

Ledamot Mikaela Barrera Birath 5 

Ledamot Rickard Svensson 10 

Suppleant Sébastian Ragot 5 

Suppleant Sofie Weidenlöv 1 

 

Övriga funktionärer 
 
Revisorer:  Johan Thörsman & Annika Krus 
 
Revisorssuppleanter: Mio Rodrigo Blomqvist & Bodil Eriksson 
 
Valberedning:  Robin Persson (sammankallande) 
   Kenneth Olesen 
   Mio Rodrigo Blomqvist 
 
Tekniska Kommittén (TK):  Johan Thörsman (sammankallande) 
   Sabine Bonitz 
   Jörgen Häggqvist 
   Håkan Olausson  
   Roger Svedberg 
   Mikaela Barrera Birath 
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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 20 februari 2020 per vår ansökan till IOFF 417 
registrerade medlemmar för verksamhetsåret 2019. 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) 
➢ Bodil Eriksson – GJF Valberedningn  
➢ Mio Rodrigo Blomqvist – Kassör GJF, SJF Valberedningen, SJF  

metodikhandledare för klubbtränare och assisterande tränare  
➢ Thomas Nyvall – SJF Metodikhandledare för klubbtränare och assisterande 

tränare samt metodikhandledare i Kata. 
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UTMÄRKELSER & UPPVAKTNINGAR M.M. 
Vid årsmötet den 29 mars 2019 erhöll följande medlemmar utmärkelser: 
 
För goda insatser på judomattan:  
 
➢ Leo-Noora Fjellman 
➢ William Rittfeldt 
➢ Aron Mathiasson 
➢ Sebastien Ragot 
➢ Matilda Blomgren 

 
Årets funktionärer 
➢ Pierre Christiansson 
➢ Hussein Fjellman 
➢ Braulio Sanchez 
➢ Robin Persson 

 
GJK:s Svärdspris  
➢ Mikaela Barrera Birath för hennes tävlingsresultat under 2018 

 
JUDOTRÄNINGEN 
Ett stort tack till följande medlemmar som under året har skött judoträningen: 
Roger Svedberg, Tobias Frygner, Håkan Olausson, Mio Rodrigo Blomqvist, Thomas 
Nyvall, Kenneth Olesen, Per Jakobsson, Jörgen Häggqvist, Johan Thörsman, Isolde 
Andersson, Aron Mathiasson, Jeffery Denian, Bodil Eriksson, Daniel Knezevic, 
Robin Persson, Allan Olesen, Braulio Sanchez och Sabine Bonitz 
 
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 
9 mars Judits Pokal 1 142 anmälda 
4 maj Judits Pokal 2 65 anmälda 
14 september Judits Pokal 3 101 anmälda 
9 november Judits Pokal 4 65 anmälda 

 
Vinnare 2019:  Landvetter JK 
 
 

 
Vår JP-medalj. 

Tack till samtliga tävlande och funktionärer, utan Er ingen tävling! Samt till föräldrar 
och medlemmar som kommit med hembakat. 
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Aktiviteter & Träningsläger på GJK 
 
Träningsläger 27-28 april 
Uppladdningsläger inför SM på GJK.  
 
Möhippa 25 maj 
14 fantastiska tjejer kom från både när och fjärran för att fira Daniella Bisters 
kommande bröllop till midsommarhelgen. 
 
De fick en snabb kurs i judo och sen vidare mot Hagabadet. 

    
Deltagarna på möhippan. 

Landslagsläger U18/U21 
GJK deltog tillsammans med övriga klubbar från distriktet i Europride-tåget. Helgen 
12-14 juli var det c:a 30 judokas från hela landet som var inbjudna till ett läger hos 
oss i Göteborg. Flera av våra egna var inbjudna och vi hade också möjlighet att delta 
med ett antal ytterligare. Det genomfördes fem judopass, plus att Igor hade två 
lektioner med mentalträning. 
 
Allas vårPelle gjorde fantastisk lasagne till middag på fredag och en grymt god 
kålpudding till lördagen, vilket uppskattades av alla på plats. STORT TACK till Pelle 
Danielsson för maten. 
 
Stort tack också till ALLA som hjälpte till under helgen med städning och service på 
och utanför mattan. 
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Städdag 21 december 
En välbehövlig städning av lokalen. Den 21 december så var vi 10 GJK:are som 
fräschade upp lokalen inför vårterminen.  
 
Julfest 21 december 
Lördagen den 21/12 anordnade Mikaela Barrera Birath  och Emma Ensberg en 
julfest på klubben för medlemmar över 18 år.  
 

 
Figur 1. Gänget som var med på Julfesten 

. 

BINGO OCH LOTTERIER M.M. 
GJK har under året sålt Enjoy-häften, New Body samt Bingolottos Julkalender för 
att få in pengar till klubbkassan. I tabellen nedan redovisas resultatet av årets 
försäljning.  
 

 Antal sålda Förtjänst 

Enjoy 18 häften 1 350 SEK 

New Body 121 paket 4477 SEK 

Bingolotto Julkalender 143 kalendrar 7150 SEK 

 
Bingotillståndet i Idrottens Bingo har uppgått till 800 000 SEK. Nytt för 2019 var att 
bingohallsansökan nu inte görs till Länsstyrelsen utan till Lotteriinspektionen. För 
GJK innebär detta att vi inte längre behöver redovisa våra utgifter och inkomster i 
samma utsträckning som tidigare år. 
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INFORMATION M.M. 
GJK använder medlemsregistret IdrottOnline som tillhandahålls av RF. Det är viktigt 
att som ny medlem lämna in sina kontaktuppgifter alternativ skicka dessa till 
medlem@gjk.se. Lika viktigt är det att informera oss om man väljer att lämna 
föreningen eller om man har flyttat till ny adress. Detta gör man enklast genom att 
skicka e-brev till medlem@gjk.se. 
 
Johan Thörsman har under året dömt bl.a. vid Judits Pokal. Trots EJU:s och IJF:s 
högsta domarålder 65 år har GJK:s IJF-B-domare Dick D Johansson dömt 
internationellt vid flera tillfällen under året, bl.a. i Belgien, Danmark, Tyskland, 
Irland, Finland och Polen. Dessutom har han representerat Sverige vid IJF:s 
Seminarium i Mittersill, AUT, i januari månad och vid Norges Domarseminarium i 
Oslo i september månad. 
  

mailto:medlem@gjk.se
mailto:medlem@gjk.se
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BIDRAG OCH SPONSORER 
 
Aktivitetsbidrag 
 
Aktivitetsbidrag Sammankomster 

VT 2019 
Närvaromarkeringar  
VT 2019 

Närvaromarkeringar 
flickor VT2019 

Göteborgs stad 
7-26 år 

333 2018: 
490 

2851 2018: 
2731 

905 2018: 
845 

RF 
7-20 år 

333 2018: 
490 

2876 2018: 
2731 

912 2018: 
845 

 
Lokalbidrag 
Eftersom vi har bättre koll på vilka som är i föreningen och vilka som inte är i 
föreningen kunde vi i vår lokalbidragsansökan 2019 redovisa antalet medlemmar 
till 334 medlemmar. För verksamhetsåret, innebar detta ett utbetalt belopp på  
84 665 SEK. 
 

UTBILDNING & DANGRADER M.M. 
GJK har deltagit vid flertalet av SJF:s arrangerade utbildningar. Från GJK har Thomas 
Nyvall, Mio Rodrigo Blomqvist, Bodil Eriksson, Robin Persson och Braulio Sanchez 
deltagit vid några av följande utbildningar 
 
➢ Falltrygghet maj 2019 
➢ Riksfortutbildning Varberg maj 2019 
➢ Riksfortutbildningen judo4life aug 2019 
➢ Klubbtränarutbildning i Göteborg nov2019 

 
Vid Riksgradering 9 september 2019, tilldelades följande GJK:are, 
➢ Charlie Seger (1:a DAN) 

 
GJK har i dagsläget följande antal medlemmar med svart bälte. 

 
7 Dan = 1st * 6 Dan = 3 st * 5 Dan =3 st * 4 Dan = 3 st* 3 Dan = 10 st * 2 Dan = 21 

st * 1 Dan = 86 st, eller sammanlagt 127 svartbälten. 
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TK:s (Tekniska kommittén) berättelse för 2019 
 
TK har under året bestått av Johan Thörsman (sammankallande), Håkan Olausson, 
Jörgen Häggquist, Roger Svedberg, Kenny Kling, Sabine Bonitz och Mikaela 
Barrera Birath. TK har under året haft flertalet möten, planeringsdagar och 
informationsträffar med de aktiva. 
 
GJK har en uttalad tävlingsambition som avspeglas på träningsupplägget. Det är 
många av våra judokas som är med ute och tävlar. Givetvis på olika tävlingar och 
nivå beroende på förmåga och förutsättningar. Under året har en handfull av 
GJK:s judokas tävlat på hög internationell nivå. 
 
Nicolina Pernheim, trefaldig paralympier, är den som varit mest berest och 
meriterad. Under året har hon placerat sig 5:a vid IBSA Grand Prix i Tashkent och 
IBSA Grand Slam i Baku. Bästa resultatet under året kom vid EM i Genoa, Italien i 
juli där Nicolina tog brons. Dessutom har hon placerat sig 3:a vid OS kvaltävlingen 
i Fort Wayne, USA och 2:a vid German Open i Heidelberg i mars. 
 
Vid olika Europacuper har ett par GJK:are varit med och hävdat sig bra. Mikaela 
Barrera Birath tog en bra nionde plats vid Europacupen i Zürich i mars efter två 
vinster. Tim Nylander deltog på två U21 Europacuper i Sarajevo och Lignano, 
tyvärr utan någon framskjuten placering. Bäst under året gick det för Markus 
Edlund som tog en fin femteplats på U21 Europacupen i Cluj, Rumänien. Markus 
vann fyra av sex matcher. Bra gjort!! 
 
Johan Thörsman som flitigt tävlat på veteranmästerskapen deltog inte på VM 
detta år men vid EM på Gran Canaria stod han som vanligt överst på pallen även 
om det krävde ett rejält svullet öga för att knipa guldet. Grattis Johan!! 
 
Fem GJK:are deltog också vid en av de tuffaste U18 & U21 tävlingarna, 
International Bremen Masters i mars. Max och Adam Christiansson, Tim Nylander, 
Oskar Vinterskog Danielsson och Markus Edlund. För de fyra förstnämnda blev 
det förlust i första matchen men Markus vann tre matcher i denna hårda 
konkurrens och kom med det på nionde plats. 
 
Utöver det har klubben åkt på flera ”mindre” internationella tävlingar. 
Copenhagen Open och Matsumae Cup i Danmark där Oskar Vinterskog Danielsson 
och Emma Ensberg tog medaljer. Vid NM i Rovaniemi i Finland fick GJK två 
Nordiska mästare genom Adam Christiansson i herrarnas 66 kg och Johan 
Thörsman i veteranernas 73 kg. Grattis!! Dessutom flera silver och brons. 
 
Ännu en resa till Finland blev det för Finn Dessutom öka 

träningsmängden i etapper ish Open i Turku på hösten där Max Christiansson 
segrade i U18 och Markus Edlund i U21. Även här flera silver och bronsmedaljer. 
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I november prövades en för GJK ny tävling, Berlin Luftfahrt Masters, kanske inte 
den mest utmanande tävlingen för alla som deltog men det kan man inte alltid 
veta innan. 
 
Utöver detta har det varit många tävlingar på hemmaplan för alla från 7 till 50 år 
och gult bälte till 6 Dan. Det finns tävlingar för alla som vill vara med. För oss 
tränare är det en av uppgifterna att guida våra judokas till tävlingar som är 
lämpliga för dem utifrån deras utveckling och träningsinsats. 
 
Det är viktigt att som tränare få alla att förstå att var och ens ambitionsnivå måste 
hänga ihop med den egna insatsen. Insatsen i form av träningstid men också 
fokus och kvalité på den träning som genomförs. Att ta eget ansvar för finslipning 
av specialtekniker eller utveckling av nya tekniker och att genomföra sin 
fysträning. Det gäller också att ta hand om sin kropp med bra sömn och vettig 
kost. Vi har ett begränsat urval av bra sparring för varje judoka på klubben och 
alla får inte den tekniska och fysiska utmaningen och utvecklingen genom GJK:s 
schemalagda träning. Därför måste den kompletteras med egen extra träning 
samt att vara flitig att åka på olika läger för att få nya och fler 
träningserfarenheter. Framförallt skall egen fysträning eller läger på helgen inte 
vara istället för ordinarie klubbträningar utan utöver den. Då först ökar vi 
träningsmängden och kan ta nästa steg i utvecklingen. 
 
Det skulle vara bra om alla funderade igenom vad de gör för träningar under tex 
en månad. Hur mycket styrketräning resp konditionsträning har det blivit? Hur 
många judopass var jag med på? Varför har jag inte deltagit på alla träningar och 
varför har jag inte gjort egna träningar? Vilka träningar gick bra och vilka gick 
dåligt? Vad var anledningen till att vissa gick sämre? Ätit och sovit dåligt, varit ute 
och festat, glömt tejpen hemma? När den summeringen är klar kan det funderas 
över varför och kan något göras åt dessa varför för att möjliggöra att fler och 
bättre träningar kan genomföras. 
 
Det är inte helt lätt att göra detta, det kräver en ärlighet mot sig själv för en del av 
de varför som finns är egentligen inga bra anledningar. 
 
När alla ursäkter är bortstädade och träningsmängden och intensitet ökat 
kommer också säkert en bättre prestation. Trots allt är det mycket roligare att åka 
till tävlingar vältränad och väl förberedd och med vetskapen att jag gjort allt jag 
kunnat för att förbereda mig på bästa sätt. 
 
Ibland finns det anledningar till att inte kunna delta på träningen som inte går att 
påverka, ibland är det tillfälliga och ibland kan de bli mer permanenta. Långvariga 
skador, nytt jobb eller skola, familjesituationer eller annat. Återigen är det bästa 
att vara ärlig mot sig själv för oavsett anledning måste träningsinsatsen matcha 
ambitionsnivån. Det är ingen idé att sträva efter SM guld, landslag och stora 
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internationella tävlingar om träningsmängden är 2-3 ggr per vecka över tid. Det 
kommer inte att bli kul eller utvecklande på dessa tävlingar då. 
 
Några andra saker att tänka på under era respektive karriärer som judokas: 

• Det är inte konstigt att träna mycket och målmedvetet även om ens 
tävlingsnivå är ”lägre”.  

• Det är lika roligt att vara vältränad och i bra form på Gothenburg Judo Open 
som på OS. 

 
Träningsmängden behöver ökas på de flesta men det är inte alltid bara antal 
timmar som räknas. Det är också vad som görs på dessa timmar som spelar roll. 
Ibland kan det vara bättre med färre timmar med bra fokus och högre tempo än 
fler timmar med okoncentration och låg intensitet utan tanke. Dessutom öka 
träningsmängden i etapper, inte bra att gå från 0 till 100 på en gång, ha tålamod. 
Resultatet kommer inte på en gång, det kan ta flera månader eller år. Judo är en 
svår sport. 
 
Sätt inte upp resultatmål i form av medaljer eller vinster. Skapa prestationsmål 
med träningen och förberedelserna inför tävlingen istället. Det kan du påverka i 
mycket större utsträckning än resultatet på tävlingen. Givetvis är din prestation 
en stor del i tävlingsresultatet men det finns många andra saker som kan påverka 
också, framförallt din motståndare som också vill vinna men domare kan göra fel, 
du kan skada dig eller bli sjuk och du kanske inte når ett resultatmål fast du 
förberett dig bra. Så sätt upp mål för träningen och gå alltid upp till varje enskild 
match med inställningen att den skall vinnas. 
 
Bli inte periodare, det går inte att uppnå långsiktig förbättring med långa avbrott i 
träningen. Även vid skador är det viktigt att fortsätta med träning och även 
judoträningen. Det går oftast att träna judo även vid skador men kanske inte allt. 
Jobba med tekniker, gör uchi-komi, randori med bara greppning eller bara ne-
waza, allt beroende på vilken skada. Viktigt att också komma till judoträningarna 
för att träffa kompisar och tränare och få reda på vad som händer. 
 
Lär känna er kropp och hjärna. Det är skillnad på att ha ont och att vara skadad. 
Det är skillnad på att ha träningsvärk och vara övertränad. Ibland måste det vara 
perioder med slitsam, tung träning ibland lättare för återhämtning. Att vila sig i 
form kräver en tids hård körning först. 
 
Flera gånger under året när det uppstår lediga helger har GJK arrangerat 
extraträningar eller andra läger. Ta vara på dessa just som extraträningar. Ju fler 
och bättre läger vi har på hemmaplan desto färre tröttsamma resor slipper vi. 
Under året har GJK haft träningsläger inför SM 27-28 april, landslagsläger för U18 
och U21 12-14 juli med över 30 judokas. barmarksläger på klubben med 
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omgivningar den 16-18 augusti, randoriläger 6-8 september med besök från 
Karlstad, Lund och Växjö och välbesökt mellandagsläger 27-29 december. 
 
Svärdspriset 2019 
För år 2019 får vi återigen en helt ny svärdsprisvinnare genom Markus Edlund. 
Markus är fortfarande junior och trots skador som höll honom borta från både SM 
och NM lyckades han ta hem flest poäng. Andra plats på Finnish Open och Lag-SM 
brons med 3 matchvinster var avgörande. Stort grattis Markus!! 
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. 
GJK:s Tekniska Kommitté i februari 2020 


