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Staffanstorps Judoklubb - Verksamhetsberättelse 2014
Ordföranden har ordet
Ett stort tack till alla eldsjälar i form av tränare, vuxna & föräldrar, sponsorer m.fl. som ställer upp
för alla våra barn och ungdomar i Staffanstorps Judoklubb. Utan ert engagemang och stöd hade
inte klubben lyckats med allt vi gör idag, ni har alla en stor del i våra framgångar!
Året blev som förväntat ytterligare ett helt fantastiskt år, flera mästare till klubben och en medalj
skörd som saknar motstycke!
Vi stod som arrangörer av SM, Staffanstorp Open, Sydcup 4 och Skåneserien 4.
Arrangerade, som sig bör, även sommarläger i Hästveda och mycket annat.
Den feedback vi får varje gång är att vi i Staffanstorp vet hur man skapar och genomför stora och
bra arrangemang. Varje gång lyfter vi oss ett snäpp till och göra det än bättre!
Vi lyckas! Alla vill komma tillbaka till oss! Varje år attraherar vi fler besökare från utländska och
svenska klubbar.
Jag blir stolt att få vara en del av denna verksamhet, tack åter igen till er alla som gör detta
möjligt. För det är just tillsammans som vi lyckas!
Klubben är sedan flera år en av de förnämsta i Sverige och vi (Tränare/Domare/Ledare/Föräldrar/
Aktiva) förvaltar det väl om man blickar tillbaka på vad vi åstadkommit genom åren.
I klubben satsar vi på bredden och gemenskapen.
Alla har olika förutsättningar och växer i olika takt både mentalt och fysiskt så vårt ansvar är att
synliggöra alla likvärdigt. Vårt ansvar är att alla ska vara precis lika viktiga för oss idag och i
morgon, för det är det som skapar framgång, glädje och gemenskap.
Vi ska alltid betrakta oss som förebilder var vi än befinner oss! Judons kodord är viktiga och
vägledande för oss och dessa gäller för alla; tränande, tränare, domare, ledare och föräldrar.
En tidigare Judoprofil i klubben sa ofta “Judo är kul” även när det kanske var jobbigt eller gjorde
ont efter något tränings pass, det har etsat sig fast i minnet hos mig. För det är ju så sant som det
är sagt! “Judo är kul” och det är vi alla som bidrar till detta.
Tillsammans är vi ett “dreamteam”. Glöm inte att glädjas över andras framgångar, var ödmjuk och
visa respekt för det är då som vi visar att vi verkligen är bäst!

"En och en är vi bra, men tillsammans är vi bäst"
Citat: Jennie Andréason

Johan Smedberg
Ordförande Staffanstorps Judoklubb
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Redovisning av verksamheten
Under verksamhetsåret 2014 och sedan föregående årsmöte har klubbens styrelse haft 10 stycken
protokollförda styrelsemöten.
Klubben har idag ca 270 medlemmar i alla åldrar och har en omfattande barn- och
ungdomsverksamhet, med allt från judolekis till handikapp- samt tävlings- och vuxengrupper.
Styrelsen arbetar för att satsar på bredden, att beslut samt de regelverk som vi skapar skall
fungera långsiktigt och vara rättvisa för att inte favorisera eller på annat sätt skapa tvivelaktiga
beslut. Föreningens verksamhet består av hela klubben och alla medlemmar är lika viktiga.
Arbetsgrupperna i styrelsen arbetar med att se över lokalbehov, sponsring, hemsida(Media),
aktiviteter(Läger & Tävlingar), projekt, försäljning och utbildning inom varje grupp.
Styrelsen har aktivt sökt sponsorer samt har även sökt, initierat och genomfört projekt via
Idrottslyftet och Skåneidrotten respektive Judoförbundet & Handikappförbundet.
Föreningen anordnade flertalet aktiviteter, tävlingar & läger.
Ekonomi
Klubbens ekonomiska status avläses i kassarapporten, se särskild bilaga.
Träning
I klubbens judolokal har det bedrivits träning sju dagar i veckan.
Måndagar och onsdagar 17:30-22:00, tisdagar 18:00-22:00, torsdagar 06:30-07:30, 17:30-22:00,
fredagar 18:00-19:30, lördagar fri träning samt söndagar 09:30-20:00
På sommar och vinter lovet har det även bedrivits sommarträning både utom- och inomhus.
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.
Nybörjargruppen N1 resp. N2
I 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.
Nybörjare – gult streck, gruppen N3
Fortsättnings grupp efter nybörjargruppen.
Här tränar vi för att ta vårt första hel bälte (Gult), vi börjar även prova på att tävla lite på klubbens
poängjakter.
Fortsättningsgrupp F1 resp. F2
Fortsättningsgrupp för ungdomar 7-10år efter nybörjargrupperna.
Där målsättningen är att gradera sig till högre bälte samt att lära sig tävlingsgrunder. Tempot är
här lite lägre och tränarna har lite mer tid för varje judokas. I den här gruppen så börjar man att
tävla när man har gult bälte. Det är absolut inget krav på att tävla.
Fortsättningsgrupp F3
Fortsättningsgrupp för ungdomar 10-14år efter Fortsättningsgrupp F1 & F2.
Fortsättningsgrupp F4
Vuxengrupp med allt från nybörjare och uppåt i graderna, ingen åldersgräns.
Tävlingsgruppen T1-T2
Detta är en grupp som är inriktad på tävling och åldern i gruppen ligger mellan 9-15 år.
Tempot och träningen i denna grupp är högre än i fortsättnings grupperna och är en förberedelse
inför den stora tävlings gruppen.
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Tävlingsgruppen T3
Enbart tävlingsträning med mycket styrka och konditionsträning. I denna grupp bör man väga över
50kg och med lägst gradering grönt bälte.
Handikappjudo
Bedriver judoträning för judokas med varierande funktionshinder och lämpar sig väl för bla
synskadade, rörelsehindrade och utvecklingsstörda.
Självförsvar Tjejer/Damer
En grupp riktad till endast Tjejer(Från 15 år) & Damer, med självförsvars tekniker, fysträning och
Judo tekniker. Med kvinnliga tränare.
Fysträning
Hit kommer våra tävlingsjudokas som satsar på judo. Fysträningen är också till för dem som bara
vill ha ett extra hårt fyspass.
Teknikträning
Minst grönt bälte och uppåt, här fokuserar man mer kring teknik och det är ett bra komplement för
de som behöver lära sig fler tekniker.
Kataträning
skiljer sig markant från den vanliga tävlingsjudon som vi lär ut i övriga grupper. På kataträningen
lär man sig att använda judons grundtekniker i bestämda rörelsemönster. Trots det lugna tempot
krävs det en bra grundfysik för att orka med de långa sekvenserna med upprepade kasttekniker.
Klubbens organisation
Styrelsen
Johan Smedberg
Marco Skrinjar
Henrik Stigborg
Per Karlsson
Anette Ahl
Eva Larsson
Bengt Jeppson
Maria Banurra

Ordförande
Vice Ordförande & Sekreterare (Ledamot)
Kassör (Ledamot)
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Suppleant

Webmaster
Johan Smedberg

Dräkt och försäljning
Eva Larsson

Lotteri försäljning
Anette Ahl

Kiosken
Magnus Persson
Magnus Broman

Sponsring
Marco Skrinjar
Henrik Stigborg
Hans Björkqvist
Maria Banurra

PR & Marknadsföring
Johan Smedberg
Maria Banurra

Projekt samordnare
Anette Ahl

Tävlings ansvarig
Jan Wiberg

Domar Ansvarig
Mikael Risén

Material förvaltare
Per Karlsson
Tränaransvarig
Jörgen Stenberg
Tränare & Domare
Jennie Andréason, Bert Bengtsson, Pihl Blomgren, Karin Moreau, Martin Andreason
Thomas Lundström, Christoffer Malmström, David Lundgren, Jan Mark de Haan, Jörgen Stenberg
Jan Wiberg, Luan Hoxhaj, Cornelia Landin, Amanda Smedberg, Martin Fribing, Linn Stenberg
Christer Dahlström, Mikael Risen, Driton Tony Osmani, Lucas Hernandez, Andre Stenberg
Sara Jönsson, Krister Stenberg, Fanny Malmborg, Katarina Stenberg, Tove Tharing
Johanna Stenman, Sebastian Olofsson, Oliver Remgard, Magdalena Kråkhede
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Aktiviteter och verksamhet 2014
Ett axplock av årets aktiviteter, kompletta resultat mm återfinner du på vår hemsida.

Tävling i Grimmen
20 års jubileum för tävlingen i
Grimmen!
Staffanstorps Judoklubb gjorde en
jättefin insats på tävlingsmattan.
Medaljer till Olivia Strömberg (silver)
och Johanna Stenman (brons)
Grattis!

Trollträffen 2
Tävling i Trollhättan 29-30/11
Väl kämpat allihopa!
14 Guld, 16 Silver & 17 Brons!
Resultat 29/11 här, 30/11 här
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Finnish Open
Torsdagen 20/11 bar det iväg till Finland med 5 minibussar lastade med Staffanstorps
Judoklubb! Med hjälp av GPS, eller inte? hittade dom slutligen till kajen på söder i
Stockholm och gick ombord Finlandsfärjan Mariella. När alla installerat sig i sina
hytter var det julbord, bad och bastubad som aktivitet fram till läggdax. Efter frukost
var de framme i Helsingfors och tog fart mot Kouvola som ligger öster om
Helsingfors. Här bodde hela gänget på fint hotell, Hotell Cumulus. Det var tydligen
mycket bättre än förra året då alla stora farbröder fick dela enkelsängar och sov
riktigt dåligt. Tävlingen började 9.00 på lördagsmorgonen i en arena en bit utanför
Kouvola. Med så många, ca 600 deltagare från Finland, Ryssland, Estland, Lettland,
Litauern, Norge och Sverige, tävlades det hela dagen på 5 mattor samtidigt.
Staffanstorps Judoklubb kämpade toppenbra och fick fina placeringar, Grattis!
U13-U15 blev bästa Svenska klubb!
2 guld & 2 silvermedaljer, U18 tog hem 1 silver & 2 brons, i Junior W21 fick vi brons.
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Göteborg Open
Så har det varit dags för Göteborg Open igen, det är en årligen återkommande
tävling i november som Staffanstorps judoklubb deltar i. I år bestod startfältet av
aktiva från både Sverige, Norge och England.
Fredagen började traditionsenligt med ett roligt besök på Liseberg – tänk vad
karusellåkande kan göra en lycklig!

På lördagen åkte vi till Mölndal där träning och tävling ägde rum. Efter en lärorik
förmiddag var det äntligen dags för tävlingarna. Det kämpades och alla presterade
max – man ser ett härligt engagemang i alla deltagarna. ”Tävlingarna var bra – jag
fick riktigt hårda matcher” som en av våra deltagare uttryckte det.
Staffanstorp tog med sig tre silver och två brons
Lördagen avslutades med middag och disco tillsammans med alla deltagande
föreningar. Det var ett positivt inslag, för att ”träffa alla vänner och få lov att umgås
med dem är bland det bästa med hela helgen.” Sista dagen tränade alla gemensamt
och nya grepp lärdes in. Nöjda och glada lämnade vi Göteborg. Att få vara med om
de här tävlingarna med alla fantastiska människor värmer länge i hjärtat!
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Skåneserien 4 i Staffanstorp
Söndagen 16/11 var det dax för årets
sista Skåneserie med deltagare från
Södra Sandby, Wemmenhög,
Ängelholm, Lund, Kristianstad,
Knisslinge, Perstorp, Malmö,
Helsingborg, Kallinge, Kungsbacka,
Olofström, Karlshamn, Trelleborg,
Höganäs och Ljungbyhed.
Staffanstorps Judoklubb kämpade
toppenbra och tog hem många
medaljer;
11 guld, 16 silver och 9 brons.
Se resultat här.

SydCup 4 i Staffanstorp
Stor tävling hemma i Staffanstorp med över 300 deltagare från Danmark, Tyskland
och Sverige, tufft motstånd och en mycket uppskattad tävling inte minst från våra
vänner från Grimmen mm
Nästa år måste vi även
locka hit lite Polska
klubbar så blir det
världsklass, tack alla som
sponsrade, hjälpte till med
detta fina arrangemang.
Fina resultat för
Staffanstorps Judoklubb
14 guld
13 silver
21 brons
Bra kämpat alla!
Se resultaten här.
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RM-Lagtävling 2014
Klubben representerade Judosyd med flera av
de tävlande i RM-Laget från Syd.
Silver & Brons till Judosyd!

National Cup
16 judoka åkte upp till Halmstad på höstlovet
och fick med sig 5 guldmedaljer, 5
silvermedaljer & 1 bronsmedalj hem!
Se resultat här.

Borås Adidas Camp
Träningsläger i Borås, 20 barn och ungdomar med tränare åkte till Borås 24-26
oktober. Uppladdning inför Finnish Open i november.

Landslagsläger i Helsingborg
Elin Stigborg, Oliver Remgard,
Vincent Bannura och Armin Didic var
under Swedish Judo Open och
tränade med det Svenska och
Danska ungdomslandslagen.
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Junior VM i USA
Victor Bush Var och tävlade i
USA med Svenska
Landslaget.
Se mer information här

IK Södra Open
Fantastiskt bra resultat för
Staffanstorps Judoklubb!
12 guld
15 silver
13 brons!
Vi blev bästa klubb på Sveriges
största zon-cup genom tiderna!
Grattis till alla duktiga deltagare
som kämpat och gjort fina insatser
på tävlingen.
Se resultat här

Skåneserien 3 i Skurup
Skåneserien i Sturup gick
strålande bra för Staffanstorps
Judoklubb, vi tog med oss hem
11 guld, 9 silver & 10 bronsmedaljer
Se alla fina bilder som Per Ottosson
har tagit här Se alla resultat här
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Tävling i Tyskland
Under helgen har vi varit iväg på vår första utlandstävling hos Elchesheim-Illingen
judoklubb, som besökte oss i maj månad, när vi arrangerade Staffanstorp Open.
Efter en lång nattlig körning till Karlsruhe i södra Tyskland kom vi fram lagom till att
frukostbuffén öppnade på hotellet. Eftersom vi inte fick tillgång till rummen så tidigt
på morgonen, gav vi oss ut på vandring i staden och blev väldigt kultiverade av slott,
statyer och byggnader i traditionell tysk stil. Saliven tilltog i munnen på vissa, när
man såg utbudet av bakverk i konditorierna. Det tyska köket är underbart, men tyvärr
lyckades vi inte bli serverade någon schweinhaxe mit sauerkraut.
På lördag morgon hämtade vår kontakt Markus oss och guidade oss till en sporthall
där tävlingarna skulle hållas. Det blev ett hjärtligt mottagande av oss exotiska
nordbor som tillbringat mer tid i bilen än på mattan.
Med tysk precision genomfördes tävlingarna med 90 deltagare på två mattor. Det
tyska stålet bet inte på Jonathan, utan han knep guldet i två tuffa matcher.
Johanna, Emma, Daniel, Louise och Johan fick nöja sig med silver och brons.
Efter tävlingen hade vi lite tid över till både glass och promenad längs stranden vid
Rhen i härligt höstväder. Därefter tog vi oss till Elchesheim-Illingen judoklubbs nya
lokal där en ny dojo skulle byggas upp. Mycket passande hade de eget
restaurangkök och pub(!) i lokalen.
Lite av kulturkrock för oss med nolltolerans som policy. Vår värd var dock förstående.
Efter några timmars samvaro med vår värdklubb i gemytlig stämning med schnitzel
och spätzle på tallriken så tog vi avsked med löfte att hålla kontakten och
förhoppningsvis träffas igen. Vi har haft en mycket trevlig resa och tävling, där vi
knutit bra kontakter som förhoppningsvis resulterar i fortsatta besök, både från och till
Tyskland framöver.
Hälsningar, Bert & Pihl
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Sydcup 3 i Skurup
Toppenresultat i Skurup
10 guld, 16 silver och 13 brons.
Se resultat

Brons på U23 SM
Klubben var givetvis representerad vid
U23 SM till helgen och det var tufft
motstånd, bäst gick det för Carolin
Hansson som blev brons medaljör.
Ett stort grattis till Carro!

På träningsläger
Till helgen var flera ungdomar från
klubben uttagna på ett landslagsläger för
ungdomar födda 98-99 i Knivsta, med från
klubben var Elin Stigborg, Vincent Bannura
och Oliver Remgard. Grattis till er alla
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Kadett & JSWOP
Det gick bra på Kadett och
Junior SWOP i Stockholm, 4
Medaljer till Klubben. Grattis!
Vincent Bannura : Silver -50kg
Laura Schmitz : Brons -48kg
Armin Didic : Brons -81kg
Oliver Remgard : Brons -50kg
Karin Moreau : 5’a -52kg
Carolin Hansson : 5’a -63kg
Malin Nilsson : 7’a -70kg

Foto: Niklas Mattson

Victor Busch till Junior VM & EM
Från klarhet till klarhet!
Det är med glädje vi kan meddela att Victor Busch är
uttagen att representera Sverige på Junior VM i Höst.
Men innan det beger sig kommer Victor även att
representera Sverige på Junior EM i Bukarest/Rumänien
den 19-20 September.

Copenhagen Camp 2014
Så var vi åter igen i Danmark
med ett stort gäng barn och
ungdomar och tränade samt
tävlade i Kids Cup, nu hoppas
vi att vi får besök på Sydcup 4 i
Staffanstorp av våra Danska
vänner.
Välkomna till Staffanstorp!
Resultat, protokoll och bilder
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Riksrandori i Lindesberg
Ett helt gäng lovande talanger
passade på att åka till
Lindesberg för att träna på
Riksrandori, många svettiga
timmar och tuff träning blev det
vid detta besök.

HÄSTVEDA SOMMARLÄGER 2014

Så var sommarlägret slut för i år, mycket bad och bus i kombination med träning kan
inte annat än vara kul. Barnens by i Hästveda är lika kul som alltid, många fina
minnen!
Stort tack till alla tappra ledare och tränare samt sponsorer utan ert engagemang
hade det inte blivit så bra som det blev!

S i d a | 14
!

Sommarträning i Polen
Ett stort gäng ungdomar, fick
möjligheten att åka på ett fint
tränings läger i Polen.
Tack till våra sponsorer som gjorde
det möjligt! Nedan finner ni en
reseberättelse från Polen som
Tove Thaning författat, god läsning
på er alla!
Reseberättelse Polen

Trollträffen - Västcup
Det gick fint för våra ungdomar på Trollträffen, många medaljer och fina matcher.
Ett stort grattis ifrån klubben!
Foton av Magnus Persson kan ni beskåda på följande länk; Google Photos
Resultat & Protokoll; #1 & #2
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Staffanstorp Open 2014
Det är alltid lika roligt och stimulerande att få uppleva Staffanstorp Open!
Ett stort tack till alla fantastiska och engagerade föräldrar, ledare, tränare, domare
samt sponsorer och matpersonalen på Hagalidskolan.
I år fick vi besök från Tyskland, Grekland och Norge förutom övriga Sverige vilket är
extra kul ”170 Stycken” deltagare med ledare.
På lördagen var det den stora tävlingen och allt flöt på fint, Jan Wiberg hade 100
kontroll som vanligt! Nytt spännande motstånd från Tyskland och Grekland väntade.
Våra ungdomar lyckades fenomenalt;
3 Guld, 1 Silver & 1 Brons samt en 5’e placering!
Ett stort grattis till era fina placeringar.
Lördagen avslutades med den obligatoriska banketten och live musik i sedvanlig
Staffanstorp anda, uppskattat av alla deltagare! Ett stort tack till alla ledare och
föräldrar! ”Ni gjorde det igen!”
Pihl & Berts Tack brev! Här hittar ni Högupplösta bilder
Resultat & Beräkning
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BudoNord Judo Cup
Så var Budo-Nord Cup över för
denna gång och det blev många
medaljer till klubben.
Staffanstorps Judoklubb slutade
även som bästa klubb följt av
Judogymnasiet på andra plats och
Mahorokan på en tredje placering.
GULD : Alfred Hansson, Emma
Hennerfors, Elin Johansson
SILVER : Linn Stenberg, Kevin
Torkar, Frida Wiberg
BRONS : Oscar Jonasson, Malin
Nilsson, Sebastian Olofsson
Protokoll och Resultat

1 Guld
2 Silver
4 Brons
Jennie blev ny nordisk
mästare vid tävlingarna i
Finska Orrimattila och
klubben kom hem med
flera medaljer totalt 7
stycken på 12 startande
vilket är ett strålande
resultat på ett NM.

GULD : Jennie Andreason
SILVER : Ebba Herrlander, Frida Wiberg
BRONS : Oliver Remgard, Vincent Bannura, Admin Didic, Jennie Andreason
Resultat & Protokoll
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European Cup Juniors Deva 2014
Framgångar för Victor Busch i Deva, Rumänien med Landslaget. Victor försvarade
de Svensk färgerna och det slutade mycket bra med en 3’e placering i -73kg, ett stort
grattis till Victor från hela klubben.
Protokoll
Bilder från EJU

Med Landslaget i Litauen
Frida Wiberg (-63kg) och Victor Busch (-73kg)
tävlade på European Cup för Juniorer i
Kaunas, Litauen och representerade Sverige
med landslaget.
Bäst gick det för Victor som slutade på en 7’e
Placering. Stort grattis till Victor & Frida.
BILDER på EJU
RESULTAT Listor
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Gradering på klubben
På måndag kvällen passade tävlings
grupperna på att gradera till nya helbälten!
Ett stort grattis till alla nya “kyu grader”

Köpenhamn, Danmark
Klubben reste över sundet för att vara med på
Copenhagen Open 2014 och judo lägret som
arrangerades i Köpenhamn. Självklart gick det fint för
klubben som kom hem med flertalet medaljörer.
Grattis till alla medaljer!
GULD: Elias Ahlqvist, Nanna Bara, Alfred Hansson, Elin Johansson, Oliver Remgard,
Tuwa Wickström, Hanna Stenberg (2 st), Leo Gruber
SILVER: Tilde Wåhlin, Linn Stenberg, César Magnusson, Oscar Jonasson, Elin
Johansson, Armin Didic (2 st)
BRONS: Sebastian Ellhult, Sebastian Olofsson, Linn Stenberg, Alfred Hansson,
Lucas Hernandez
Protokoll

Södra Judo Open 2
Framgångar i Stockholm
1 Guld och 3 Silver blev resultat när
handikapp gruppen var på Södra Judo
Open 2 i Stockholm nu till helgen och
deltog på gemensamma tränings pass
innan det var stor tävling!
Läs hela reseberättelsen;
Reseberättelsen
Guld: Jonathan
Silver: Daniel, Emma, Johan
Grattis!
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SydCup 2 i Jönköping
Till helgen var det dags för Sydcup 2 i
Jönköping och klubben passade på att
åka norr ut med JudoSyd.
Medaljer blev det väldigt många;
18 Guld, 10 Silver och 11 Brons.
Imponerande, grymt kämpat. Grattis!

It’s Back!
För andra året i rad blev Staffanstorps Judoklubb bästa klubb vid tävlingarna i
Tyskland & Hanse Cup i Greifswald!
Det innebar så klart att pokalen fick följa med hem till Staffanstorp igen, lyckas vi
även nästa år får vi troligen behålla den permanent. Stort grattis till alla medaljörer
och deltagare som kämpade väl.
6 GULD, 1 SILVER och 10 BRONS
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Team Sweden i St. Petersburg
Som ni alla vet var vår Johanna i handikapp gruppen iväg och tävlade med
landslaget i St. Petersburg!
Det gick bra mycket bra, en tredje placering för Johanna och en fin brons medalj med
hem till Sverige. Johanna har skrivit en strålande dagbok och reseberättelse från sitt
äventyr, läs den här; Dagbok & Reseberättelse
Stort grattis från klubben!
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Kadett & Junior SM 2014
Lyckat SM Arrangemang, så var det då över för denna gång! Ett stort tack till alla
våra föräldrar, ledare och sponsorer. Ni har gjort det igen, Judo Sverige är nöjda och
lovord kommer från alla håll!
Självklart finns det sådant vi kan bli ännu bättre på och ibland kan det även bli lite fel
med namn och sådant (Hjärnsläpp..) Tävlingen bjöd på mycket fin Judo och Victor
Busch final var höjdpunkten för dagen helt klart, Stort grattis till alla medaljörer och
klubbens nya Svenska mästare Elin Johansson & Victor Busch!
Resultat
SM Broschyr
(Bilder hittar ni under Foto på hemsidan)
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Adidas Cup
Tävling & Läger i Borås, det
gick bra för klubben på Adidas
Cup, många medaljer och
klubben blev även bästa klubb
och belönades med en present
check på 5000:- att utnyttja hos
Adidas

Sydcup & Skåneserien 1 i Kristanstad
Fullrulle i Kristanstad, som väntat blev det strålande resultat för klubben i Kristanstad.
Många duktiga tävlande från Staffanstorp visade framfötterna på Sydcup &
Skåneserien 1 och självklart blev det ordentligt med medaljer också.
Grattis alla kämpar!
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Johanna till St.Petersburg
Sista halvåret har Johanna Nordgaard gjort väldiga framsteg och gjorde en mycket
bra tävling på Göteborg Open i november. Detta resulterade i att hon blev uttagen att
representera Sverige i en stor internationell tävling i februari i St. Petersburg
tillsammans med två andra flickor och tre pojkar.
Vi tränare och tränar kompisar är mycket stolta och önskar henne all lycka och
framgång. //Bert & Pihl

Åretsledare 2013
Jennie Andreason blev utnämnd till årets ledare
på Svenska Judoförbundets gala i Göteborg.
Ett stort grattis till Jennie från hela klubben.
Läs mer här

