Göteborgs Judoklubb
Verksamhetsberättelse 2020

KALLELSE till och DAGORDNING vid Göteborgs Judoklubbs årsmöte
söndagen den 28 mars 2021 klockan 16.30
i GJK:s dojo, Andra Långgatan 48, 3 tr, i Göteborg
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Mötets öppnande
Utdelning av flitpriser, utmärkelser m.m.
Upprop och fastställande av röstlängd för mötet
Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
Fastställande av dagordningen för årsmötet
Val av ordförande och sekreterare för årsmötet
Val av två justerare tillika rösträknare att jämte mötesordföranden justera
årsmötesprotokollet
8. Styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkningar för
verksamhetsåret 2020
9. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under 2020
10.Fråga om ansvarsfrihet för 2020 års styrelse
11.Motioner
12.Styrelsens förslag
a) Budget 2021
b) Styrelsens informerar
c) Förtydligande av medlemsavgift
13.Val av
a) klubbordförande för en tid av ett år (tid: Jeffrey Denian)
b) En (1) styrelseledamöter för en tid av två år
(tid: Rikard Svensson, Mikaela Barrera Birath)
c) Två (2) suppleanter för en tid av vardera ett år
(tid: Roger Svedberg, Matilda Blomgren)
d) Två (2) revisorer för en tid av vardera ett år
(tid: Johan Thörsman och Annika Krus)
e) Två (2) revisorssuppleanter för vardera en tid av ett år
(tid: Mio Rodrigo Blomqvist och Bodil Eriksson)
f) Tre (3) ledamöter i valberedningen för en tid av vardera ett år
(tid: Mio Rodrigo Blomqvist, Kenneth Olesen och
Robin Persson(sammankallande))
14. Avtackning av GJK-funktionärer mm
15. Mötets avslutning
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Verksamhetsberättelse 2020
Styrelsen för Göteborgs Judoklubb (GJK) lämnar härmed följande berättelse för
det 60:e verksamhetsåret den 1 januari - 31 december 2020.

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

Namn

Antal möten

Klubbordförande

Jeffrey Denian

11

Vice ordförande

Rickard Svensson

9

Kassör

Patrick Geshel

12

Ledamot

Mikaela Barrera Birath

12

Ledamot

Rickard Svensson

12

Ledamot

Sébastian Ragot

12

Suppleant

Roger Svedberg

5

Suppleant

Matilda Blomgren

2

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)
Kenny Kling
Jörgen Häggqvist
Håkan Olausson
Roger Svedberg
Mikaela Barrera Birath
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STYRELSEMÖTEN M.M.
Styrelsen har under året haft tolv (12) 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 27 februari 2021, inrapporterat till IOFF, uppgick till
389 registrerade medlemmar för verksamhetsåret 2020. Detta kan jämföras med
2019 års medlemsantal som uppgick till 417 medlemmar.

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) samt ledamot av
IJF:s och EJU:s Disciplinary commissions.
⮚ Mio Rodrigo Blomqvist – Kassör GJF, SJF metodikhandledare för
klubbtränare och assisterande tränare
⮚ Thomas Nyvall – SJF Utbildare för klubbtränare och assisterande tränare
samt utbildare i Kata och STEP by STEP.
⮚ Roger Svedberg ledare för Motorprojektet
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UTMÄRKELSER & UPPVAKTNINGAR M.M.
Vid årsmötet den 29 mars 2020 erhöll följande medlemmar utmärkelser:
För goda insatser på judomattan:
⮚ Robin Persson
⮚ Aleksandr Iakimchuk
⮚ Alina Iakimchuk
GJK:s Svärdspris
⮚ Markus Edlund för hans tävlingsresultat under 2019

JUDOTRÄNINGEN
Ett stort tack till följande medlemmar som under året har skött judoträningen:
Roger Svedberg, Håkan Olausson, Kenny Kling, Mio Rodrigo Blomqvist, Thomas
Nyvall, Kenneth Olesen, Per Jakobsson, Jesper Jakobsson, Jörgen Häggqvist, Johan
Thörsman, Isolde Andersson, Aron Mathiasson, Jeffrey Denian, Bodil Eriksson,
Daniel Knezevic, Robin Persson, Braulio Sanchez, Massimo Bonasorte, Marcus
Brunstöm och Tim Nylander.
Skulle någon ha glömts bort. Tusen tack för Er insats!
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EGNA ARRANGEMANG
Under verksamhetsåret hade vi planerat fyra deltävlingar av Judits Pokal men på
grund av den rådande pandemin kunde dessa inte utföras som planerat.
Tävlingar
14 mars
2 maj
12 september
14 november

Judits Pokal 1
Judits Pokal 2
Judits Pokal 3
Judits Pokal 4

Inställd
Inställd
Inställd
Inställd

Vår JP-medalj, som vi tyvärr
inte fick möjligheten att dela ut under 2020.
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Aktiviteter & Träningsläger på GJK
Assisterande klubbtränarutbildning 22 februari
Lördagen den 22 februari hade vi Robin Persson,
Thomas Nyvall, Mio Blomqvist och Kenny Kling
med som utbildare på den assisterande
klubbtränarutbildningen som anordnades i IKVM:
dojo i Mölndal. Natalia Junkiert och Daniel
Knezevic var med som deltagande. Robin Persson
blev vid detta tillfälle klar med sin utbildarlicens.
Grattis!
Ju-no-kata med Kristiina Pekkola 6 mars
Fredagen den 13 mars hade vi 5 GJK:are på plats i
IKVM:s dojo som fick chansen att lära sig
Ju-no-kata av Svenska Judoförbundets ordförande Kristiina Pekkola.
Avslutningsgrillning 5 juni
Fredagen den 5 juni anordnade Emma Ensberg och Mikaela Barrera Birath en
grillkväll för medlemmar över 18 år på Martin Martinssons gård i Linné.

Barnavslutning 7 juni
Söndagen den 7 juni var det
dags
för avslutning för
barnträningarna. Det var totalt
17 barn på plats och 3 tränare.
Träningen var mixad och
inkluderade både dragkamp
samt rockringsutmaning och
avslutades det med lek.
Därefter var det dags att
gradera våra nya judokas till
gult bälte. Dagen avslutades
med en liten fika.
Städning 29 juni
Måndagen den 29 juni samlades ett gäng efter träningen som lyfte upp samtliga
mattor och utförde en välbehövlig städning där under. Tack till alla som ställde
upp!
Träningsläger 14-16 augusti
Uppstartsläger inför hösten på GJK.
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Digital Riksfortbildning 5-6 september
Helgen den 5-6 september deltog ett gäng GJK:are, uppkopplade från klubben, på
Svenska Judoförbundets digitala riksfortbildning där temat var judons
grundprinciper, tekniker och perspektiv på tränarrollen. Detta var första gången
någonsin Svenska Judoförbundets arrangerade en digital riksfortbildning, vilket var
en av de många anpassningar som gjorts för anpassning till myndigheternas
rekommendationer med anledning av Covid-19. Vi fick vid detta tillfälle även ta
del av tips och trix om corona-anpassad träning.
Tränarträff 17 oktober
Lördagen den 17 oktober anordnade Robin Persson, Mio Rodrigo Blomqvist,
Kenny Kling och Thomas Nyvall en tränarträff för samtliga tränare på klubben
under ledning av Roger Svedberg. Planen är att få igång regelbundna träffar med
syftet att öka samsynen mellan tränarna för att få ett mer konsekvent tränarskap
samt att ge tränarna tillfällen att utbyta erfarenheter med varandra och diskutera
ämnen kopplat till tränarskapet.
Mellandagsläger 28-30 december
Mellandagslägret hölls detta år utomhus i form av olika former av fys. Träningarna
skedde i Skatås och Slottskogen och leddes av Kenny Kling, Roger Svedberg och
Mikaela Barrera Birath.
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BINGO OCH LOTTERIER M.M.
GJK har under året sålt Enjoy-häften och New Body för att få in pengar till
klubbkassan. I tabellen nedan redovisas resultatet av årets försäljning.

Enjoy
New Body

Antal sålda
7 häften
132 paket

Förtjänst
525 SEK
4 748 SEK

Under året genererade inte Idrottens Bingo någon vinst på grund av den rådande
pandemin vilket gjorde att vi tyvärr inte fick något bidrag från 2020. Resultatet
kring Idrottens Bingo i budgeten 2020 visar på 17 200 SEK vilket är från den sista
utbetalningen av bidraget under 2019.
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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.

Dick D. Johansson var som Domarutskottets ordförande supervisor på SM som
arrangerades i Malmö den 1 – 2 februari samt dömde i mars månad i Baltic Sea
Championships i Finland. Därefter har ingen domarverksamhet kunnat
genomföras på grund av Covid-19.
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BIDRAG OCH SPONSORER
Aktivitetsbidrag
Aktivitetsbidrag

Sammankomster Närvaromarkeringar
VT 2020
VT 2020

Närvaromarkeringar
flickor VT2020

Göteborgs stad
7-26 år
RF
7-20 år

-

2019:
333

-

2019:
2851

-

2019:
905

156

2019:
333

1241

2019:
2876

314

2019:
912

Detta resulterade i en inkomst på 55 159 SEK från RF (2019 blev utfallet 74 300
SEK) samt 80 143 SEK från Göteborgs stad på (2019 blev utfallet 81 948 SEK).
På grund av pandemin beslutade Göteborgs stad att betala ut samma belopp som
vi fick VT2019. Därmed har vi inte redovisat några siffror till IOFF för VT2020.
Lokalbidrag
För verksamhetsåret 2020 fick vi in 206 020 SEK i lokalbidrag. Detta är en, i dessa
tider välbehövlig, ökning från föregående år då vi fick in 84 665 SEK.
Göteborgs Stad Idrott & förening (IOFF) har i ett beslut den 11 juni 2020 beviljat
GJK en hyressubvention under en tidsperiod om minst tre (3) år för att GJK ska
kunna ha kvar den nuvarande dojon på Andra Långgatan 48 trots mycket stora
hyreshöjningar från hyresvärdens, BRF Masthugget, sida.

UTBILDNING & DANGRADER M.M.
Under hösten 2020 startades Sveriges första högskoleutbildning för att bli
judotränare. Utbildningen anordnas av Högskolan Dalarna i samverkan med
Svenska Judoförbundet.
GJK-medlemmar som deltar på utbildningen:
Thomas Nyvall, Robin Persson, Kenny Kling, Daniel Knezevic och Tony Olsson.
Motorprojektet
Motorprojektet är ett nyligen startat projekt som går under Svenska
Judoförbundet där vi har Roger Svedberg som en av de ansvariga för projektet.
Projektet handlar om ifrågasättande av normer inom judon och att öka vår
medvetenhet kring de, ofta dolda, beteenden och mönster som gör att de gamla
normerna lever kvar. Detta syftar till att öka möjligheten för personer som normalt
sett inte passar in i de rådande normerna att träda fram och bidra med sin
kunskap och sitt perspektiv, vilket är är tänkt att bidra till judons utveckling. Vi har
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fått 20 000 SEK i bidrag för att utbilda alla manliga ledare inom klubben i detta
under 2021.
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År 2020 har erbjudit färre
dangraderingar än vanligt men vi har
trots det fått upp två medlemmar till
1 DAN, nämligen Oskar Vinterskog
Danielsson och Max Christiansson
som graderade sig i Varberg
söndagen den 13 september. Stort
grattis!

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 = 88 st, eller
sammanlagt 129 svartbälten.
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TK:s (Tekniska kommittén) berättelse för 2020
2020 blev året som präglades av corona och restriktioner. Alla har påverkats och
drabbats på något sätt, sjukdom eller kanske till och med dödsfall, permitteringar
och uppsägningar, hemarbete och distansstudier, uteblivna resor och social
distansering. För en judoklubb drabbas verksamheten extra hårt då det blir
omöjligt att träna på som normalt när förutsättningarna är utomhus, små grupper
och utan närkontakt. Kanske 90–95% procent av tiden på en judoträning har du
närkontakt med en annan person. Vi vill ha stora träningsgrupper då det ger ökad
möjlighet till flera bra träningspartners och varierat motstånd i randori. Judo
utomhus? Visst det har hänt ett par gånger men det kräver fint väder och
transport av matta. Så mycket enklare att Corona anpassa träningen för en
terränglöpare?! Så det blev inte mycket judoträning under året, två månader i
början på året och ytterligare två efter sommaren. All tävlingsverksamhet har varit
inställd sedan i mars. Våra tävlingsjudoka har inte tävlat sedan SM i februari, snart
ett år utan att ha gått en enda match. TK har istället för att planera judoträning
och tävlingsupplägget ägnat sig åt att försöka hitta alternativa träningsupplägg
anpassade efter rådande restriktioner.
Några få bra judoaktiviteter hann vi med i alla fall:
Graderingsläger för ungdomar
I januari ordnades för första gången på länge ett gemensamt graderingsläger för
barn och ungdomar. Två träningspass genomfördes med en fika emellan. Ena
träningen ägnades åt att gnugga stående tekniker och det andra åt ne-waza. Ett 20
tal deltagare som graderade sig till olika bälten från gult till grönt.
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Matsuru Dutch Open 12 januari
Första tävlingen på året för våra GJK:are var i Holland på Matsuru Dutch Open för
juniorer. Från klubben hade vi Oskar Vinterskog Danielsson och Emma Ensberg på
plats med Johan Thörsman som ledare.
Oskar förlorade första matchen mot en holländare, som gick till semi, och
förlorade sedan i återkvalet på ett tveksamt domslut då Oskar kontrade med lyft
och landade på rygg. Emma tävlade en viktklass över sin vanliga och förlorade
första matchen på halslås. I återkvalet såg det bra ut till en början men Emma drog
på sig varningar och fick tredje varningen för neddragning som var väldigt tveksam
då Emma attackerade med Ko Soto Gake. Men det är bara att komma igen och
träna vidare.
Scottish Open i Largs 18 januari
På Scottish Open blev det guld till Mikaela Barrera Birath i damernas 57 kg efter
flera ipponvinster både stående och på golvet. Bra jobbat! Robin Persson herrar
73 kg och Tim Nylander herrar 81 kg deltog också och kom på var sin sjundeplats.

SM i Malmö 1-2 februari
Ett riktigt bra SM med många deltagare. Bäst gick det för Mikaela Barrera-Birath
som vann damernas 57 kg. Mikaela vann alla sina tre matcher genom kraftfull
greppning, bra kast och en urstark ne-waza. Grattis till det tredje SM-guldet. Oskar
Vinterskog-Danielsson gjorde som första års junior en mycket bra prestation
genom att ta en bronsmedalj I U21 -73 kg. Tre övertygande segrar varav två med
”nya favoriten” sasae och endast förlust mot totalsegraren. Adam Christansson
och Tim Nylander (som båda är första års seniorer) var båda framme I bronsfinaler
I herrarnas 66 kg resp 81 kg. Tim vann tre matcher med sin starka höft och en
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sasae även för honom. I bronsmatchen mötte han en av GJK:s svärdspristagare
Noah Aggeborn-Leander, numer tävlandes för Uppsala. Adam vann två matcher.
Tobias Iseland gjorde senior SM debut trots sin förhållandevis höga ålder. Men det
är aldrig för sent och två segrar och två förluster gav en sjundeplats. Med lite mer
tävlingar under bältet hade det kunnat bli mer.
Robin Persson i herrarnas 73 kg kämpade hårt I två jämna matcher men det blev
inga segrar denna gång. Emma Ensberg hade heller ingen lyckad helg. Inledde
lördagen bra med en seger I damernas 70 kg men I den andra blev det förlust och
dessvärre en smärtande axel. Beslöt sig för att stryka sig för att försöka testa på
söndagen i juniorklassen. Tyvärr höll det I sig och det blev inget tävlande på
söndagen heller.
Danish Open i Vejle 8-9 februari
GJK deltog med fyra deltagare och med
och Daniel Perez tog brons i herrarnas 90
kg och Mikaela Barrera Birath en
femteplats i damernas 57 kg. Tim Nylander
och Robin Person tävlade också.

German open 8-9 februari
I Tyskland samma helg plockade Nicolina
Pernheim hem en guldmedalj, bland
annat genom vinster över kommande
Paralympickonkurrenter. Bra jobbat! Vi
ser fram emot lika starka matcher även
under hennes fjärde raka Paralympics, i
Tokyo 2021!

Triumfcup på GJK med IKVM
I mars hölls en Triumfcup på GJK tillsammans med IKVM. Det är en mixad
lagtävling för de yngsta barnen för att ge dem en lagom introduktion till tävlingar.
I mitten på mars sjönk då
deltagandet drastiskt främst på
våra ungdomsgrupper och vuxna
motion. Endast ett fåtal kom till
träningarna. Coronaviruset hade
börjat spridas och
medierapporteringen kommit
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igång. GJK:s medlemmar tycktes ha insett att
rulla runt på mattan med flertalet olika personer
inte var lämpligt när en pandemi hade dragit
igång. TK sammankallade till ett tränarmöte och
besluts tog att ställa in ungdoms och
motionsträningen men att fortsätta med
tävlingsgruppen men endast två pass per vecka.
Istället startades två utomhusträningar för barn
upp och ett utomhus pass för vuxna. Vi skall
också komma ihåg att det pågick ett stambyte i
lokalen vid denna tid med båda
omklädningsrummen i stort sett obrukbara, en
tredjedel av mattan borttagen och tillfälliga rör i
huvudhöjd förbi entrén och in i gymmet. Bara
någon vecka senare kom direktiv från
myndigheter och förbund om att all
idrottsutövning bör ske utomhus och att närkontakt skall undvikas och därmed
upphörde all organiserad och schemalagd judoträning på GJK.
Under resten av våren blev det två utomhusträningar för barnen. Söndagar på
Masthuggsplan och onsdagar vid Dalens utegym i Slottsskogen. Lekar, stafetter,
hinderbana, motorik och fysträning samt judorelaterade övningar stod på
schemat. En utmaning för tränarna att hitta bra aktiviteter när det är helt nya
förutsättningar. Tunnlar, rockringar, repstegar mm inhandlades för att göra
träningen rolig och utmanande.
Vuxengruppen fick också inrikta sig
på utomhusträning på tisdagar och
torsdagar på Dalens utegym i
Slottskogen. Det blev olika former av
cirkelträning, renodlade styrkepass i
utegymmet och otaliga varv runt
grusplanen i olika löpintervaller.
Utrustning köptes in och togs med
för att variera träningen,
gummislangar för uchi-komi,
hopprep, medicinbollar mm. Det
genomfördes även andra alternativa
träningar som beachvolleyboll och hinderbana på Kviberg. Mot slutet av juni
lättade restriktionerna lite och judoträning blev tillåten igen om än i mindre grupp
och med färre träningspartners. Från juli startade GJK judoträning för vuxna igen
på måndagar och torsdagar samt fortsatt utomhusfys på tisdagar. Ett normalt
sommarträningsupplägg men med klara restriktioner för judoträningen. Den var
endast för utvalda, de som deltagit på utomhusträningarna, var medlemmar i GJK
och tillhörde tävlingsgruppen. För de som ville ansluta efterhand krävdes
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deltagande på utomhusfys under ett par veckor först och föranmälan och ok från
tränare. Detta för att hålla en kontrollerad och mindre ”träningsbubbla”.
Mot slutet av sommaren lättades restriktionerna ytterligare och GJK kunde starta
höstterminen med ordinarie träningsschema med judo för alla inomhus.
Fortfarande med vissa restriktioner och anpassningar. Endast hålla sig till sin
träningsgrupp, inte variera mellan motions och tävlingsgrupp. Lite ändrade
träningstider för att undvika för många personer samtidigt i dojon i skiftet mellan
barn och vuxenträning. Inga andra än de som skall träna fick vistas i lokalen samt
frekventare rengöring av matta. Givetvis skönt att vara igång igen och träna på
riktigt men tyvärr varade det bara i drygt två månader. Andra vågen sköljde in och
29 oktober skärptes restriktionerna igen. All judoträning för vuxna ställdes in och
utomhusfysen återupptogs, denna gång på tisdag kväll och lördag förmiddag för
att få en träning i dagsljus. Restriktionerna för ungdomar födda 2005 och senare
var inte lika hårda och de kunde försätta med träning på ordinarie tider inomhus.
Dock utan närkontakt så det blev återigen alternativa träningar utan ”riktiga”
judomoment. Dock skönt att slippa träning för barnen utomhus i mörker, kyla och
regn under hösten. Årets träning avslutades med ett modifierat mellandagsläger
med en utomhusträning per dag den 28–30 december.
Har det kommit något positivt ut av 2020. Ja, kanske har flera judoka fått upp
ögonen för styrke- och konditionsträning. Normalt är det ett komplement till
judoträningen men ett väldigt viktigt komplement. Framförallt för de som vill nå
framgång på tävlingar men även för alla andra. De som redan är på en hög
tävlingsnivå i klubben har inte tillräckligt med sparringpartners på klubben för att
bli både tekniskt och fysiskt utmanade under en hel normal klubbträning. De
måste lägga till seriös konditions och fysträning för att kunna utmana på tävlingar.
Även för de medlemmar som inte har de stora tävlingsambitionerna är det viktigt
med olika alternativa träningspass. Det förebygger skador och en med bättre
kondis ökar möjligheten att få till sina tekniker i randori. Under detta året där det
som normalt är extra träning blivit ordinarie träning har vi kunnat fokusera mer på
det och visat på att det finns många olika sätt att ta sig an ett fyspass. Löpträning
är inte bara att gå ut och jogga 5 km!! Hoppas ni fortsätter med det även när
judoträningarna kommer igång för fullt igen, vilket vi alla hoppas på inom en snar
framtid.
Svärdspriset 2020
År 2020 svärdspristagare är Mikaela Barrera Birath. Trots den korta
tävlingssäsongen så vann Mikaela SM, Scottish open och placerade sig 5:a på
Danish open. Stort grattis Mikaela!!
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!
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SLUTORD
Detta år har varit ett väldigt speciellt år, inte minst för oss judoka. Pandemin har
slagit hårt mot vår idrott, som ju främst bygger på närkontakt. Tävlingar har ställts
in världen över och träningarna har tvingats anpassas på ett sätt som tidigare ej
skådat inom judons historia. Detta har satt våra tränares kreativitet på prov och vi
har utmanats i att bibehålla våra judofärdigheter utan att träna faktisk judo.
Lyckligtvis har vi trots allt kunnat fortsätta vår verksamhet, men i lite annorlunda
format. Covid-19 är ju en sjukdom som drabbar främst äldre, vilket gjort att
barnverksamheten inte påverkats i samma utsträckning som vuxenträningen. Då
barnaåren är så pass viktiga och barnen ju är vår framtid har detta på något vis
varit tur i oturen. Det är fullt förståeligt att många drar sig ur organiserad
idrottsverksamhet i dessa tider men vi hoppas att alla våra medlemmar vill följa
och stötta vår klubb på sitt sätt även i dessa tuffa tider. GJK är en klubb färgad av
gemenskap och detta bör vi hålla starkt vid när vi, som nu, mest behöver det. Vi
hoppas att ljusare tider väntar framöver och att vi tar oss igenom denna kris som
en enad och stark klubb.
Av styrelsen
Göteborg i mars 2021
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