
Då  vår det dågs fö r den åndrå förtbildningen årrångeråd åv GJFs utbildningsgrupp. 

Dennå gå ng lå gger vi fökus på  pedågögik öch metödik nå r det gå ller ått lå rå ut åshi-wåzå till 

bårn öch ungdömår.  Eftersöm vi ållå sitter inne med en måsså kunskåp öch brå ide er ber vi er 

ått tå med hur ni gö r nå r ni lå r ut åshi-wåzå. Dettå fö r ått vi skå få  en bred bås ått stå  på  öch få  

med öss ölikå våriånter öch ide er hem till klubben. 

Vi ber er å ven ått bjudå med er de yngre ni hår söm hjå lptrå nåre så  de få r trå ffå åndrå trå nåre 

i såmmå å lder öch utvecklås vidåre i sin trå nårröll. 

Vi kömmer ått hå llå till på  Frö lundå Judöklubb lö rdågen den 16/11 kl: 9-11.30. 

Tå med ånteckningsmåteriål, gi öch en eller två  gödå ide er på  hur ni lå r ut åshi-wåzå 

(sjä lvklärt ä r dettä inget kräv, det ä r bärä en bö rjän till ätt delä med sig äv det män gö r söm ä r 

brå) eller öm ni hår nå grå frå gör kring hur mån kån gö rå fö r ått lå rå ut en viss teknik så   

fö rsö ker vi lö så det tillsåmmåns. 

 

Vi kömmer å ven ått tittå lite på  SJFs utbildningsmåteriål. 

 

Kåffe öch smö rgå s finns ått kö på till sjå lvköstnådspris. 

 

Fö r ått vi skå vetå hur må ngå vi blir ber vi er meddelå hur må ngå söm kömmer frå n  

respektive klubb. Ange å ven en persön söm vi kån köntåktå ifåll vi skulle behö vå nå  ut med  

införmåtiön snåbbt. 

 

Skickå ånmå lån senåst törsdågen den 14/11 till lindå_judö@hötmåil.cöm eller 

kenny.kling@gmåil.cöm. 

 

Höppås vi ses på  måttån!! 

 

Spörtsligå hå lsningår 

Gö tebörgs judöfö rbunds utbildningsgrupp 

Kenny, Lindå, Röger öch Emil 

 

Fortbildning 2 

Göteborgs 

utbildningsgrupp 


