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Staffanstorps Judoklubb - Verksamhetsberättelse 2016 
Ordföranden har ordet 
2016 var ett väldigt intensivt år för alla delar av klubben, med en i princip helt ny styrelse. 
Tack vare intensivt och nära samarbete mellan styrelsen och tränarkåren har vi även under 
2016 haft ett väldigt lyckat år. Tack till alla eldsjälar i och runt klubben; allt ifrån tränare 
och styrelse till föräldrar och alla barn och ungdomar, utan er hade inte klubben varit det 
den är idag! 
Året blev som förväntat ytterligare ett helt fantastiskt år. Med flera nya judokas som tog sina 
första judosteg och fick fina gula bälten, 4 personer som påbörjat DAN-resan med svarta 
bälten, en medaljskörd som saknar motstycke, bland annat det första seniorguldet på 
herrsidan! 
Vi stod som arrangörer av VeteranSM, Sydcup och Skåneserien 4. Sydcupen blev Sveriges 
största judotävling under 2016 med många besökare från Danmark och Tyskland!  
Den feedback vi får varje gång är att vi vet hur man skapar och genomför stora och bra 
arrangemang. Varje gång lyfter vi oss ett snäpp till och gör det än bättre! Vi attraherar fler 
och fler besökare från utländska och svenska klubbar (även om gränsen börjar nås för vad vi 
klarar av under en dag.) 
Våra sommarläger i Hästveda var väldigt välbesökta och alla extrasängar fick användas. 
Vädret var väl inte det bästa, men det verkar inte bekommit deltagarna så mycket. 
Klubben har satsat mycket på utbildning under 2016 och vi kommer att fortsätta under 2017. 
Vi anser att det är mycket viktigt att vi har bra utbildade ledare och funktionärer för att kunna 
ta hand om våra barn och ungdomar på allra bästa sätt. Ett axplock: utbildning med tema 
hälsa, klubbtränarutbildning, Staffanstorps kommuns satsning på unga ledare, 
vidareutbildning för våra domare och tränare; Hjärt- och Lungräddning (HLR). 
Dessutom har vi i styrelse och tränarkår arbetat tillsammans med Rädda barnens High-five 
program för att dokumentera vår policy och plan runt värderingar och mot mobbning och 
kränkningar. 
I klubben satsar vi på bredden och gemenskapen, en klubb där alla kan växa och vara 
framgångsrika på sitt sätt. Vi har alla olika förutsättningar, förmågor och möjligheter att 
bedriva vår judo. Gemenskapen märks inte minst när vi är ute och reser med barnen och 
ungdomarna – alla tar hand om varandra, hejar och stöttar och har väldigt god stämning, 
även om vi sedan tävlar individuellt. Detta är en av våra absolut största styrkor som har lett 
till att vi är där vi är idag. 
Jag känner en otrolig stolthet och ödmjukhet för att få förmånen att vara ordförande för 
Sveriges bästa (i en vid bemärkelse) judoklubb. 

”En och en är vi bra, men tillsammans är vi bäst” 

 
Markus Stenman 
Ordförande Staffanstorps judoklubb 
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Redovisning av verksamheten  
Under verksamhetsåret 2016 och sedan föregående ordinarie årsmöte har klubbens styrelse 
haft 17 stycken protokollförda styrelsemöten. 
Klubben har idag 415 medlemmar (133 kvinnor och 283 män) i alla åldrar och har en 
omfattande barn- och ungdomsverksamhet, med allt från judolekis till handikapp- samt 
tävlings- och vuxengrupper. Vi har haft 897 tränings och tävlingstillfällen under 2016. 
Vi har även sökt, initierat och genomfört projekt via Idrottslyftet och Skåneidrotten respektive 
Judoförbundet & Handikappförbundet.  
Föreningen anordnade framgångsrikt flertalet aktiviteter, tävlingar & läger enligt ovan. 
Klubbens funktionärer har varit aktiva på utbildningsfronten under året. Både inom judo och 
kringliggande verksamhet. 

Utmärkelser och Stipendier 
● Fanny fick Skånes Idrottsledarstipendie 2016 
● Emma Hennerfors fick Lions stora pris 
● Staffanstorps kommuns Tillgänglighetspris 
● Victor Bush fick RFs och Svenska spels Elitidrottsstipendium 
● Pihl Blomgren tilldelades Svenska judoförbundets förtjänsttecken av tredje graden 

(högsta) för sina långa insatser som tränare för klubben och Sverigelaget. 
● Jan Wiberg tilldelades Svenska judoförbundets förtjänsttecken av andra graden. 

Ekonomisk rapport för verksamheten - 2016  
Resultatrapport  
Klubbens viktigaste inkomstkällor har under året varit Tävlingshelgen i november, 
sommarläger, medlemsavgifter, försäljning av NewBody och bidrag. Medlemsavgiften har 
varit 200 kr per termin. Största kostnaderna har varit tävlingskostnader, tränararvoden, 
lokalkostnader samt avgifter till Svenska Judoförbundet. Fokus har under året varit att få 
kontroll över vilka kostnader klubben har och hur vi bäst kan utnyttja våra resurser. Vi har 
avsatt pengar till nya mattor i träningslokalen, ombyggnad av förråd/tränarrum och 40-
årsjubileumet som klubben skall fira under 2017.  
Balansrapport – Tillgångar och skulder  
Tillgångarna uppgår till 781 014 kr. Verksamheten och medlemmarna är försäkrade. 
Judoklubben har inga lån. Styrelsen föreslår att resultat regleras mot eget kapital.  
Klubbens ekonomiska status avläses i kassarapporten, se särskild bilaga. 

Träning 
I klubbens judolokal har det bedrivits träning sex dagar i veckan. 
Måndagar och onsdagar 17:30-21:00, tisdagar 18:00-21:30, torsdagar 17:30-21:30, lördagar 
fri träning samt söndagar 09:30-21:00. 
På sommarlovet har det även bedrivits sommarträning både utom- och inomhus. 
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Klubbens organisation 

Styrelsen, Revisorer och Valberedning 2016 
Ordförande Markus Stenman 
Vice Ordförande Hans Björkqvist 
Kassör Malin Jönsson 
Sekreterare Maria Olhed 
Ledamot Madelene Ahlquist 
Ledamot André Stenberg 
Ledamot Anette Gruber 
Suppleant Magnus Trönell 
Tränaransvarig Jörgen Stenberg (adjungerad) 
Domaransvarig Mikael Risén (adjungerad) 

Valberedning David Lundgren (sammankallande)  
Lars Göran Elhult, Maria Johansson 

Revisorer Kristina Wesslén,  
Frida Wiberg  

 

Funktionärer och roller 2016 
Tränaransvarig Jörgen Stenberg 

Tränare Jörgen Stenberg, Jennie Andreason, Bert Bengtsson, Phil Blomgren, 
Martin Andreasson, David Lundgren, Christoffer Malmström, Jan Mark de 
Haan, Fanny Malmborg, Johanna Stenman, André Stenberg, Katarina 
Stenberg, Luan Hoxhaj, Magdalena Kråkhede, Tove Hanning, Kajsa 
Milewski, Naemi Jarowski 

Graderingskommitén Jan Mark de Haan, Christoffer Malmström, Vakant 

Tävlingsansvarig Jan Wiberg (egna tävlingar)  
Martin Andréasson (externa tävlingar) 

Läger/aktivitetsansvarig Jennie Andréasson 

Antidopingsansvarig Luan Hoxhaj 

Domaransvarig Mikael Risén 

Domare Mikael Risén, Driton Osmani, Christer Dahlström,  

Inköp/Avtalsansvarig Magnus Törnell 

Materialansvarig André Stenberg 
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Nyckelansvarig André Stenberg 

Lokalansvarig André Stenberg 

Köksansarig Maria Olhed 

Städansvarig Johanna Stenman 

Jämställdhetsansvarig Anette Gruber 

CityGross-kvittoansvarig Malin Thyreen 

PR-ansvarig Madelen Ahlquist och Anette Gruber 

Sociala medier David Lundgren 

Sponsoransvarig Hans Björkqvist & Madelen Ahlquist  

IT – HW/SW-ansvarig HW: Markus Stenman SW: Markus Stenman 

Webbgrupp Markus Stenman, Fanny Malmborg, David Lundgren 
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Aktiviteter och verksamhet 2016 
Vår verksamhet har gett resultat på flera sätt. 

Träning  
Det full fart på träningarna, vilket lett till fina prestationer på mattan och flera nya bälten. 

Judolekis 
Övningarna sker på ett lekfullt sätt där barn i åldern 5–7 år får chans att aktivt medverka och 
samtidigt få en liten inblick i judon. Smidighetsövningar och falltekniker lärs ut som en grund 
till fortsatt judoträning i kommande grupper. 

F1/Nybörjargruppen  
I F1/nybörjargruppen lär man ut grunderna i fallteknik och de första kast- och 
fasthållningsteknikerna. 
Här tar man sin första grad, gult streck på det vita bältet innan man går vidare. 
I den här gruppen så börjar de som vill tävla när man tagit sitt gula bälte.  

Fortsättningsgrupp F3 
Fortsättningsgrupp 3 är en grupp för barn/ungdomar där träningen huvudsakligen består av 
teknikträning, men även tävlingsjudo och lek. Målsättningen med träningen är att lära 
barnen/ungdomarna ska fortsätta lära sig grundtekniker och att de ska tycka det är kul att 
komma ner och träna och träffa sina kompisar. 
I F3 ges alla judokas möjligheten att tävla så länge de har åldern inne. Framförallt tävlar vi i 
Skåneserien som anordnas två gånger per termin samt Myntjakten, vår egna lilla 
klubbtävling som anordnas några gånger per termin. 

Fortsättningsgrupp F4 / F5 
Detta är en fortsättningsgrupp för ungdomar som tidigare tränat i fortsättningsgrupp 2 eller 3 
samt för äldre nybörjare. Träningen består huvudsakligen av teknikträning från gult bälte tom 
grönt bälte (F4) och till brunt bälte (F5).  
De judokas som tränar i denna grupp erbjuds att medverka vid tävlingar som är 
sanktionerade av Judo syd. De tävlingarna är i första hand Skåneserien och Sydcupen, men 
även tävlingar i Danmark och norra Tyskland. 

Tävlingsgrupp T1 
Detta är en grupp för våra lite yngre judokas, som har ett brinnande intresse för att tävla. 
Träningen här har ett högre tempo än fortsättningsgrupperna och är en förberedelse inför 
den stora tävlingsgruppen. 
Den största målsättningen vi har som tränare är att våra judokas har det roligt och trivs 
tillsammans men också att samtliga ska känna att de kommer väl förberedda till alla 
tävlingar. För att barnen ska fortsätta att utvecklas optimalt och lära känna varandra så bra 
som möjligt låter dem träna med så många olika kompisar som möjligt under terminens 
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gång. Det är bra både ur judosynvinkel och ur ett socialt perspektiv. 
Tävlingsgruppen deltar i nationella tävlingar samt en del internationella tävlingar. 

Tävlingsgrupp T2 
Stora tävlingsgruppen är för judokas med stort tävlingsintresse. 
Tävlingsgruppen har allt ifrån unga lovande talanger till landslagsaktiva. Träningen 
bedrivs så att den aktiva ska få möjlighet att träna så mycket som möjligt efter sin egen 
repertoar då det gäller grepp, kasttekniker och newasatekniker. Det är viktigt att träna mycket 
på det man redan kan bra och som passar ens egna individuella judostil. 
I denna grupp fokuserar vi enbart på tävlingsträning med mycket styrka och 
konditionsträning. Tillsammans sätter vi upp enskilda mål för större tävlingar i Sverige, 
Norden, Europa och resten av världen. Vår strävan i klubben är att våra aktiva som vill tävla 
på större internationella tävlingar och har denna kapacitet ska få göra det. 

Handikappjudo  
Bedriver judoträning för judokas med varierande funktionshinder och lämpar sig väl för bla 
synskadade, rörelsehindrade och utvecklingsstörda. I judon tränar den handikappade på ett 
naturligt och lekfullt sätt upp sin balans och rörelse. Reaktions- och uppfattningsförmågan 
påverkas också positivt. Nationellt tävlar man endast i markbrottning men internationellt finns 
tävlingar där även kast ingår. 

Vuxengrupp  
Vuxengruppen är för äldre ungdomar och vuxna som vill träna judo som motion. Träningen 
består huvudsakligen av teknikträning på alla nivåer. I vuxengruppen tränar äldre som yngre, 
stora som små och nybörjare tillsammans med högre graderade. 

Kataträning  
Kataträning vänder sig till judokas med minst blått bälte och är en förutsättning för att 
gradera till brunt och DAN-grader. Kata betyder form och är en träningsform där tekniker 
utförs i ett förutbestämt mönster. Just nu har vi fokus på Nage-no-Kata och Katame-no-Kata. 
Trots det lugna tempot krävs det en bra grundfysik för att orka med de långa sekvenserna 
med upprepade kasttekniker.  

  



 

 

 
Datum: 2017-03-10 
Årsberättelse 2016 
Sida 7 
Version 1.0 

 

 
Staffanstorps judoklubb www.staffanstorpsjudo.se Organisationsnr. 845001-0478 
Besöksadress: Hagalidvägen 4, 245 45 Staffanstorp e-post info@staffanstorpsjudo.se Bankgiro. 5478-2958 
Postadress: Box 101, 245 22 Staffanstorp   BIC SWEDSESS 
   IBAN SE52 8000 0831 3907 4088 6924 

 

Ett axplock av årets aktiviteter, kompletta resultat mm återfinner du 
på vår hemsida.  
Våra tävlande har varit mycket framgångsrika, med 
många fina prestationer  

Elitstipendium till Victor Busch 
Stort grattis till Victor Busch som fick ta emot 
Elitidrottsstipendium på Idrottsgalan i Stockholm efter att 
bland annat vunnit senior SM, kommit 3:a på 
Europacupen samt tävlat sig fram till en meriterande 5:e 
placering på U23 EM. 

 

Fler och fler slåss om 
mynten på Myntjakten 
Myntjakten på gång! 
Myntjakten växer och de sista gångerna har vi varit lite över 
50 barn som tävlat om mynten.  

 

Tävling i Grimmen! 
På fredagseftermiddagen den 2/12 
hoppade våra ungdomar in i en stor 
buss för vidare färd mot Staffanstorps 
vänort, Grimmen i Tyskland. Tävlande i 
deras 22. Internationalen 
Weihnachtsturniers stod på agendan för 
helgen 502 tävlande från 3 länder och 
34 klubbar. Staffanstorps judoklubb 
hade 70 starter och var därmed den största klubben. Som vanligt bjöd våra ungdomar på 
mycket fin judo och presterade otroligt bra både på och utanför mattan. Vi blev bästa klubb 
på hela tävlingen efter att ha tagit totalt 23 GULD, 10 SILVER och 20 BRONS 

 

Göteborg Open 
Handikappsgruppen besökte årets upplaga av Göteborg 
Open där deltagare från England, Kroatien, Norge och 
Sverige var representerade. Våra 9 startande ungdomar 
gjorde fantastiska insatser och tog fyra guld, tre silver och 
två brons! 
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Lyckad tävlingshelg när klubben arrangerade Veteran 
SM, Sydcupen och Skåneserien och förtjänsttecken till 
Pihl och Jan! 
Klubben arrangerade i november Veteran SM, Sydcupen 
och Skåneserien. Ett mycket lyckat arrangemang med över 
600 deltagare från klubbar från hela Sverige samt från 
Tyskland och Danmark. Förutom ett mycket omtyckt 
arrangemang som lyckades klubben även prestera mycket 
väl på judomattan. Besmir Bacaj blev Svensk 
veteranmästare och Magnus Nilsson samt Jan Mark De 
Haan kom på hedrande 2:a placeringar. 
 

 
Helgen avslutades med att Pihl 
blomgren och Jan Wiberg fick ta 
emot judoförbundets 
förtjänsttecken. Pihl Blomgren fick 
förtjänsttecken 3 (nr 184), för 
vilket det krävs minst 15-årigt 
förtjänstfullt ledararbete och minst 
20-års aktiv judoinsats, för svensk 
judo. 
 
Eva Johansson från förbundet delade ut det till Pihl, som fick det för sina långvariga insatser 
som tränare i klubben som startade runt 1985 (definitivt mer än 15 år sedan) och med fokus 
på handikappjudon de senaste 20 åren både inom klubben och för Sverigelaget. 
Jan Wiberg tilldelades förbundets förtjänsttecken 2 (minst 10 års förtjänstfullt ledararbete) för 
sina insatser som tränare för klubben (2002-2014) och tävlingsledare för klubben och stöd 
inom hela judosydområdet. 

 

 

Victor Busch 5:a på U23 EM 
Victor Busch 5:a på U23EM! En enastående 
prestation av Victor som visar att han tillhör de 
bästa i Europa.  
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Tränarutbildning med sensei Katanishi 
André Stenberg, David Lundgren, Fanny 
Malmborg, Jan Mark de Haan, Jennie 
Andréason, Johanna Stenman, Luan Hoxhaj, 
Naemi Jaworowski och Tina Stenberg 
representerade klubben  på tränarutbildning i 
Skurup med japanen Katanishi. Det var totalt 5 
träningstillfällen där våra tränare fick ta del av 
Sensei kunskap om barn- och ungdomsjudo. 
 

Drente Open och Alkmaar 
Delar av tävlingsgrupperna har i helgen befunnit sig i Holland och tävlat på två stora tävlingar 
där. Först ut var Open Drents Judo Kampioenschap i Emmen på lördagen. Tävlingen 
lockade 830 deltagare från Holland, Sverige, Belgien, Norge, Storbritannien och Tyskland.  

Det var en lång tävlingsdag på 
inte mindre än 12(!) mattor där 
SAMTLIGA av våra judokas 
presterade på topp. Det var 
som coach otroligt roligt att se 
den inställningen som våra 
aktiva hade och deras 
prestationer uppe på mattan. 
På grund av att tävlingen var 
uppdelad i olika block ställdes 
det stora krav på de aktiva 
själva att sköta uppvärmning 
osv, vilket fungerade super. 
Med oss vidare till Alkmaar och 
sedan hem tog vi 4 guld, 4 
silver och 5 brons och därtill ett 
gäng 5e och 7e platser. Vilket 
är OTROLIGT bra! 

Dag 2 vaknade vi upp i Alkmaar efter inte allt för många timmars sömn och körde bort till 
tävlingshallen. Denna dag endast 8(!) mattor, men med samma upplägg att tävlingen 
delades upp i block.  Internationella Öppna Alkmaars Judo Tournament som tävlingen hette 
lockade något färre deltagare, 600 personer men denna tävling höll ännu högre klass på 
motståndet i de flesta viktklasserna.  Trots slitna kroppar och knoppar från gårdagen 
lyckades ungdomarna tagga om och fortsätta prestera med samma inställning och fina judo 
som gårdagen. 6 guld, 4 silver och 3 brons! Med det resultatet blev vi BÄSTA KLUBB, och 
även FÖRSTA utländska klubb att NÅGONSIN vinna pokalen. Stoltare coacher får man 
leta efter!! 
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Linn uttagen till ungdoms EM 
Linn Stenberg blev under 2016 
uttagen att representera Sverige 
på kadett EM i Vaanta, Finland. 
En bra erfarenhet för Linn som 
kämpade väl mot meriterat 
motstånd.  

 

Nordiska Mästerskapen i Norge 
NM – Nordiska mästerskapen hölls i år av Norge och gick av stapeln i Larvik. Ett bra 
arrangemang och många deltagare. Alla våra aktiva kämpade på oerhört bra inte bara 
resultatmässigt men även prestationsmässigt – det är en fröjd för ögat att se. Resultatet blev 
4 NM-GULD, 1 SILVER, 6 BRONS, 1 5:E PLATS & 1 7:E PLATS – FANTASTISKT! 

GULD och Nordiska mästare!!: Leo 
Gruber -46kg U18, Linn Stenberg -
52kg U18, Tove Thaning -70kg U21, 
Tove Thaning -70kg senior 

SILVER: Alfred Hansson -55kg U21 

BRONS: Olle Hermodsson -46kg U18, 
Ebba Herrlander -57kg U21, Emma 
Hennerfors -48kg U21, Linn Stenberg -
52kg U21, Ebba Herrlander -57kg 
senior, Naemi Jaworrowski -63kg 
senior,  

5:a: Vincent Bannura -60kg U18 

7:a: Hannes Wesslén -55kg U18 

”En och en är vi bra, men tillsammans är vi bäst!”  

Special Olympics Games i Göteborg 
I helgen var Staffanstorp  judoklubb på Special Olympics 
Game i Göteborg. Våra sju tävlande tog 5 guld, 1 silver och 
1 brons med hem till Staffanstorp. 
Grattis till strålande insatser! 
”En och en är vi bra, men tillsammans är vi bäst.”  
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Emma Hennnerfors och Linn Stenberg på Europacupen i 
Portugal 
Både Emma Hennerfors och Linn Stenberg blev i höstas uttagna 
att representera Sverige på Europacupen i Portugal. Det blev 
tyvärr inga matchvinster denna gång men tjejerna kämpade på 
mycket bra.  
 
 

 

 

 

Träningsläger i Polen 
Även i år var ett stort gäng barn och två 
veckor. Alla kämpade sig igenom 3-4 träningar 
om dagen på ett imponerande sätt. Vid sidan 
av träningen blev det en hel del bad, fotboll 
och god mat. Bra kämpat alla!!  

 

 
Hästvedaläger 
Även i år arrangerade klubben vårt årliga 
sommarläger i Hästveda. Ett mycket lyckat 
läger med skratt, bus, bad, träning och mycket 
mer!  
Vi ses igen nästa år! 
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Tillgänglighetspris 
Det kom ett brev… 

…som gjorde oss väldigt 
stolta: 

”Staffanstorps kommun har 
tilldelat 2016 års 
Tillgänglighetspris till 
Staffanstorps Judoklubb/ 
Handikappjudon”  

 
 
 
 

Emma Hennerfors fick stipendium av Lions för fina 
insatser på judomattan 
Emma Hennerfors fick Lions pris för sina fina prestationer 
på judomattan. Priset delades ut på Bonnamarknaden i 
Staffanstorp.  

 
 
 
 

 

 

Victor Busch svensk seniormästare och 
Frida Wiberg tog silver! 
Victor Busch tog ett historiskt SM guld när 
han besegrade samtliga i -81 kilosklassen. 
Det är Staffanstorpsjudoklubbs första 
Senior SM guld på herrsidan någonsin. 
STORT GRATTIS VICTOR. 
Även Frida Wiberg lyckades slå sig till final, tyvärr blev det förlust där men STORT GRATTIS 
till SILVRET FRIDA. David Lundgren & Armin Didic kämpade väl tyvärr räckte det inte hela 
vägen denna gång men gjorde fina insatser.. 
”En och en är vi bra, men tillsammans är vi BÄST!”  
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BÄSTA klubb på Hanse cup i Tyskland!! 
Det har varit en FANTASTISK tävling i 
Tyskland i helgen!! 
Vi blev vi 3:e bästa klubb i U12 kategorin 
och bästa klubb i junior/senior kategorin. 
På söndagen gick det ännu bättre då vi blev 
2:a bästa klubb i U15 kategorin och bästa 
klubb i U18. 
Totalt sätt blev vi för 4:e året i rad bästa 
klubb och fick äran att ta hem den fina 
vandringspokalen till klubben och Sverige! 
Våra tävlande har SAMTLIGA gjort 
MYCKET BRA i från sig under hela helgen 
både på och utanför mattan och det är 
HÄRLIGT att känna den fina 
sammanhållning som finns mellan våra 
aktiva och våra aktiva och oss ledare. 
Totalt blev det: 
11 guld, 7 silver och 8 brons under denna 
resa och MÅNGA FINA matcher och 
prestationer 
 
 

 
GULD: Olle Hermodsson x 2, Linnea Mårtensson, Emma Hennerfors, Vincent Bannura, Leo 
Gruber, Marcus Åberg, Linnea Mårtensson, Tove Thaning, Ebba Herrlander  och Emma 
Hennerfors 
SILVER: Elias Lindgren x2, Hannes Wesslén, Jenny Jönsson, Vincent Bannura, Ebba 
Ziegenfeldt och Oscar Jonasson 
BRONS: Jenny Jönsson, Storm Losell, Hjalmar Rutberg, Leo Gruber, Tuwa Wickström, 
Oscar Jonasson, Frida Wiberg och David Lundgren  
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Landslagsaktiva från Staffanstorps Judoklubb 
Landslaget presenterat de nya landslagslistorna för 2016 för kadetter, juniorer och seniorer. 

Från klubben har följande fått förtroende att vara med i Landslaget: 
Emma Hennerfors, Linn Stenberg, Vincent Bannura, Mattias Johansson, Fanny Malmborg 
och Victor Busch.  
STORT GRATTIS till er alla! 
En och en är vi bra, men tillsammans är vi bäst!  

 

Staffanstorps Judoklubb BÄSTA svenska klubb på 
Ungdoms och junior SM!!! 
 
GULD: Leo Gruber, Linn Stenberg, Tove Thaning 
SILVER: Emma Hennerfors x 2, Ida Plantin, Hannes Wesslén, 
Pontus Åberg, Elin Johansson, Lucas Hernandez, Linn 
Stenberg 
BRONS 
Johanna Stenman, Jonay Santana, Abdullah Musa, Susanna 
Kazemifar, Kevin Torkar, Mattias Johansson 
En och en är vi bra, men tillsammans är vi bäst!! 
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Fina prestationer på Matsuru Dutch Open 
i Holland! 
Bäst gick det för Emma och Leo som kom 
5:a och för Olle, Sebbe E och Pontus Å som 
kom 7:a och för Vincent som kom 9:a. 
I alla viktklasserna var det drygt 65 judokas 
anmälda, nästan 2000 deltagare på 10 
mattor! 
Väl kämpat alla! 
En och en är vi bra, men tillsammans är vi 
bäst!!!  
 

 

World Class Judo Camp  
World Class Judo Camp som arrangerades i Skurup 
av Judo Syd var årets förstaaktivitet för klubben. 
Benoit Camparque, Mark Huizinga, Myriam Roper, 
Hannah Martin, Hilde Drexler, Martin Pacek, Robin 
Pacek var de inbjudna gästerna och tillsammans 
med Gabriel Bengtsson stod de som tränare under 
årets upplaga av lägret.  
Samtliga gäster har en imponerande meritlista och 
är verkligen judokas av världsklass. Det var roligt att 
se att så många tog tillfället att delta på detta 
mycket unika läger. Vi hade aktiva från både 
tävlingsgrupperna och fortsättningsgrupperna och vi 
ledare tyckte att samtliga genomförde detta läger 
superbra!  
Inriktningen på lägret var huvudsakligen 
teknikträning men givetvis bjöds det på en hel del 
randori också. Förutom 5 judoträningar så bjöds det 
även på 2 föreläsningar under dessa tre dagar.  
Det var Benoit Camparque och Mark Huizinga som 
höll dessa föreläsningar och de berättade på ett 
inspirerande sätt hur de har lyckats ta sig och sina 
adepter till den absoluta världstoppen.  
En och en är vi bra, tillsammans är vi BÄST! 


