
                                             

   Staffanstorps Judoklubb - Verksamhetsberättelse 2012

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.! Man kan alltid mäta framgångar i medaljer, vinster och priser. 

Men det är inte allt! 
Det är helheten som räknas, att ha kul, känna glädje över att gå till klubben och träna, träffa 
kompisar och ha kul.
 
I klubben satsar vi på bredden och gemenskapen.
Alla har olika förutsättningar och växer i olika takt både mentalt och fysiskt så det gäller att inte 
selektera och favorisera någon enskild, alla ska vara precis lika viktiga för oss idag och i morgon. 

Vi ska alltid betrakta oss som förebilder var vi än befinner oss. Judons kodord är viktiga för oss och 
dessa gäller för alla; tränande, tränare, domare, ledare och föräldrar.

Vi är ca 300 medlemmar och behöver bli fler ledare, tränare, domare, aspiranter för att skapa en 
stabil förening långsiktigt. Ungdomar & Föräldrar som är nyfikna och vill engagera sig, prata med 
tränarna, styrelsen eller arbetsgrupperna det finns plats för alla.

Utmaningar som vi har är att behålla och engagera fler av de äldre ungdomarna i verksamheten, 
stimulera att dessa stannar kvar i föreningen istället för att lämna för andra engagemang. 
Ungdomar med mycket erfarenhet av Judo är en stor tillgång för föreningen.

Under året som gick arrangerade vi olika aktiviteter, två av dessa vill jag lyfta fram lite extra;

Staffanstorps Open 2012 ”Internationellt handikapp tävling och läger”
Sydcup 4 - 2012 ”Med internationell touch”

Dessa är numera mer eller mindre återkommande aktiviteter, där vi lyckas locka hit tävlande från 
hela Europa. Genom att genomföra dessa arrangemang på ett professionellt och kvalitativ sätt 
lockar vi fler att besöka oss, vilket skapar och ger föreningen nya möjligheter att utvecklas!

Tillsammans är vi ett vinnande team. Men 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 2012 och sedan föregående årsmöte har klubbens styrelse haft 10 stycken 
protokollförda styrelsemöten. 

Klubben har idag ca 300 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(Yta), sponsring, hemsida(WEB), 
aktiviteter, försäljning och utbildning vilket pågår för fullt inom varje grupp. 

Styrelsen har aktivt sökt sponsorer samt har även sökt, initierat och genomfört projekt via 
Idrottslyftet och Skåneidrotten respektive Judoförbundet.

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.

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 judonds 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 Ordförande
Per Karlsson  Vice Ordförande (Ledamot)
Jan Mark de Haan Kassör (Ledamot)
Marco Skrinjar Sekreterare (Ledamot)
Anette Ahl  Ledamot
Eva Larsson  Ledamot
Bengt Jeppson Ledamot

Webmaster  Dräkt och försäljning Lotteri försäljning
Johan Smedberg Eva Larsson  Anette Ahl

Kiosken  Sponsring  PR & Marknadsföring
Doris Hennefors  Marco Skrinjar Johan Smedberg
Osk Robertsdottir

Tävlings samordnare Tävlings ansvarig Domar Ansvarig
Anette Ahl  Jan Wiberg  Mikael Risén
    Manuel Santos
Material förvaltare
Per Karlsson

Representant för de tränande
David Lundgren

Tränaransvarig
Peter Pålsson

Tränare  
Jennie Andréason Bert Bengtsson
Pihl Blomgren  Karin Moreau
Martin Jönsson Tomas Månsson
Christoffer Malmström David Lundgren
Jan Mark de Haan Jörgen Stenberg
Peter Pålsson  Johan Smedberg
Jan Wiberg  Lina Berndtros
Marcus Hellberg Martin Fribing
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Aktiviteter och verksamhet 2012

God Jul & Gott Nytt År

2012/12/18

Tack;

Alla föräldrar, ledare och tränare som 
hjälper till och engagerar sig ideellt!

Alla ungdomar, barn och vuxna, det är en 
ära och kul att få träna er och följa era 
framsteg!

Alla sponsorer och samarbetspartners, utan 
ert stöd skulle vi inte kunna göra allt vi gör!

Alla behövs och alla ska få vara med, för 
det är tillsammans som vi har kul och når 
framgångar.
(Judolekis, Nybörjare, Fortsättning, Vuxen, 
Handikapp, Kata & Tävlings grupper)

God Jul & Gott Nytt År!

Helbältesgradering

2012/12/11

Idag var det helbältesgradering i Dojon, för 
en del var det dags för sitt första helbälte 
och en del andra graderade upp sig till ett 
högre bälte! 

Alla lyckades utan större problem och 
övertyga graderingskommittén att de kunde 
sina saker, även om ett och annat Japanskt 
ord kan vara svåra att minnas så här första 
gången!

Stort grattis till alla nya bälten och sort tack 
till vår graderingskommitté.

Judopassen delas ut på avslutningen nästa 
vecka!
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21 Distriktsmästare & 43 Medaljer till Staffanstorp

2012/12/08

Så var DM i JudoSyd & Landskrona avgjort för 
2012, Staffanstorps Judoklubb ställde som 
vanligt upp med ett starkt startfält och det gav 
strålande resultat.

Vi kan stolta visa upp 21 stycken nya mästare 
och 14 andra placeringar samt 8 tredje 
placeringar!

Man kan inget annat än vara stolt över dessa 
barn och ungdomar ”43 Medaljer” på ett 
DM….

JudoSyds pris för årets stjärnskott gick till Tove 
Thaning. JudoSyds pris för bästa instruktör gick 
till Jennie Andreason.

Ett stort grattis till Albert Salling, som erhöll sin 
d-domarlicens idag!

Guld 
Hanna Stenberg, Elin Johansson, Susanna Kazemifer, Oscar Jonasson, Marcus Holm, Sebastian 
Ellhult, Hannes Wesslén, Kevin Torkar, Victor Karlsson, Elias Olofsson, Alfred Hansson, Vincent 
Bannura, Oscar Fribing, Elina Hansson, Tove Thaning, Viktor Smedberg, Christoffer Ahl, Victor 
Busch * 2, Armin Didic, Jennie Andreáson

Silver
Emma Hennerfors, Elias Lindgren, Linus Jönsson, Sebastian Olofsson, Pontus Sörem, Leo Gruber,
César Magnusson, Elin Stigborg, Oliver Remgard, Lucas Hernandez, Armin Didic, David Lundgren,
Alberg Salling, Tim Nordström

Brons
Storm Losell, Linn Stenberg, Hjalmar Rutberg, Viktor Menshikov, Ivar Björkqvist, William Wiltgren 
Johnsson, Tim Nordström, Albert Salling

Grandiose Kämpfe beim 18 Internationalen Weihnachtsturnier

2012/12/02

Så har vi igen besökt vår vänort i Tyskland & 
KSV Grimmen.

Klubben fyllde i år en storbuss och åkte i 
fredags mot Grimmen för att tävla, denna 
tävling växer från år till år!
I år var det inte mindre än 530 startande och 
besökande från Sverige, Polen, Hamburg, 
Sachsen, Schleswig-Holstein, Berlin, 
Brandenburg, Mecklenburg Weimar. 

Staffanstorps Judoklubb placerade sig 
självklart bland de främsta.

Resultatet blev en imponerande 3 plats för 
klubben : 8 Guld, 8 Silver & 14 Brons
Samt en massa bra judo matcher!

Grattis alla kämpar!
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Poängjakt #3 Hösten 2012

2012/11/27

Så var det terminens sista poängjakt, många 
duktiga nybörjare var där och kämpade samt 
skaffade sig nya erfarenheter! 

Stort tack till alla ledare och domare som 
vanligt var där och hjälpte till på mattan.

Göteborgs Open 2012

2012/11/25

HK Gruppen har varit och tävlat & tränat i 
Göteborg.

En något reducerad trupp från klubben tog sig 
till den årliga Göteborg Open och fick tävla i 
sällskap med 75 andra deltagare. 

Våra judokas gick vars tre-fyra matcher mot 
en del nya ansikten.

Jonathan stupade med skrapsår i ansiktet 
efter drabbning på mattan, Johan gjorde fina 
matcher och vann en match på ett klockrent 
fall och blev brons medaljör. Daniel hamnade i 
en tuff grupp med större killar än honom men 
lyckades ändå erövra silvret, Johanna fick 
tyvärr lämna walkover på grund av magsjuka.

Mvh
Bert & Pihl
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Finnish judo open for Juniors / XVII Kymijoki shiai

2012/11/24

Helgen har varit händelserik, aktiva i både 
Finland & Danmark!

I torsdags gav sig ett laddat gäng iväg till 
Finland för att delta på Finnish open för 
juniorer, en tävling med många startande ca 
800 stycken. Det skulle bli tufft med stora 

kategorier och stora ryssar 
Idag lördag var det då dags för tävling, en 
mycket lång dag skulle det bli, juniorerna 
startade först kl 19.00!
Alla kämpade väl och presterade mycket bra 
på mattan vad jag fått höra via SMS från våra 
ledare.
I morgon blir det träning och därefter båtfärd 
med julbord hem till Sverige igen, kör 
försiktigt och välkomna hem!

Guld till David & Tove, Grattis!

Placeringar
David Lundgren H20-60kg : 1′a
Tove Taning F17-63kg : 1′a
Christoffer Ahl P17-73kg : 7′a
Victor Busch H20-73kg : 9′a
Viktor Smedberg P17-66kg : 9′a

Ett stort grattis till alla fina prestationer.

Hillerød International Judo Cup

2012/11/24

Staffanstorps Judoklubb var i Hilleröd med 32 
tävlade på en som vanligt stor tävling på 
många mattor! 

Fler mattor än tränare/coacher är alltid en 
utmaning. En lång dag resulterade i 10 
medaljer till klubben!

3 Guld 3 Silver 4 Brons

Ett stort grattis till er alla från klubben!
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SkåneSerien 4 – 2012

2012/11/18

Så var helgens tävlingar över! 

Tävlingarna flöt på bra, så när som lite 
driftstörningar med det tekniska som dock 
löstes ganska omgående. 

Härligt att se många nybörjare på mattan, 
skönt med tillväxt underifrån! Till våren är det 
säkert en heldel som troligen tar steget vidare 
till sydcupen vilket de kommer att klara 
galant, men som ni vet så måste man även 
kunna förlora för att bli bra. (Prestationen är 
minst lika viktig som resultatet.)

Ett stort grattis till alla kämpar på mattan!
Vi syns på mattan igen, välkomna tillbaka.

Sydcup 4 – 2012

2012/11/17

Så var Sydcup 2012 över för i år, tävlingen 
blev bra och vi fick hit tävlande både från 
Tyskland & Danmark. 

Grimmen besökte oss som vanligt och vi åker 
ner med stor buss till dom i början på 
december för att delta på deras tävling, ett 
bra utbyte mellan oss och dom som vi inledde 
förra året. (Något att värna om.)

Kul var det även att se Borås och alla andra 
klubbar i Staffanstorp, desto fler vi blir ju 
roligare tävling blir det.

Tack till alla föräldrar, barn/ungdomar samt 
ledare för hjälpen med mattor, kiosk och 
försäljning så även till våra sponsorer och 
samarbetspartners. 

Ett extra tack till ”Kungsängen” vår nya 
officiella sängleverantör.
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Guld & Silver i RM till JudoSyd

2012/11/10

Nu i helgen var flertalet ungdomar från 
Staffanstorps judoklubb representerade i 
JudoSyd laget för Skåne & Blekinge på RM 
(Riksmästerskap) i lagtävling. 

De två senaste åren har JudoSyd lyckats ta 
hem guldet för både pojkar och flickor, i år 
blev det guld till tjej laget och silver till 
pojklaget. 

Grabbarna kämpade mycket bra men förlorade 
dock i finalen mot Stockholmarna, som vanligt 
var det både kul och spännande in i det sista 
uppe i Lindesberg!

Stort grattis till tjejerna och killarna!

Tränar Utbildning, Skurup

2012/11/04

Som ett led i vår utbildning och kvalitets 
säkring, tillbringade 5 av våra tränare hela 
helgen i Skurup där de gick Assisterande 
Klubbtränare Utbildning under ledning av 
Driton Osmani (Staffanstorps Judoklubb).

Helgen varvades med teoretiska lektioner 
samt praktiska moment på Judomattan.

Vi delade med oss flitigt av erfarenheter och 
kunskaper mellan klubbarna, vilket alltid är 
lika roligt, Inspirerande och spännande. Så nu 
har vi nya idéer och uppslag till övningar på 
judo mattan här hemma mm.

Ett stort tack till Driton och Wemmenhögs BF 
för en bra genomförd utbildningshelg.

Gratis till Willam & Karin till era nya 
Instruktörslicenser.

Johan, Phil & Bert
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Poängjakt #2 Hösten 2012

2012/10/30

Så var det då dags för andra omgången av 
poängjakten för terminen.

Trots att det är höstlov och en del borta på 
ledighet så valde iallafall 33 stycken att tävla på 
klubben i kväll. 

Alla kämpade mycket väl och det blev en heldel 
jämna matcher trots en del tuffa grupper.

Tack till alla tävlande, domare och tränare för en 
som vanligt trevlig liten tävling på klubben.
(En mycket bra introduktion och förberedelse 
inför skåneserien mm.)

Ungdomsturnering/Pokalturnering, Ramløse

2012/10/28

Idag Söndag har vi varit på Ungdoms- og 
pokalturnering i Ramløse Hallen i Ramløse, 
Danmark.

För att göra en kort sammanfattning av 
tävlingen så är vi ledare mycket nöjda. För alla 
som i normala fall tävlar i Skåneserien var det 
för många första gången man tävlade utan 
barnregler. Detta bjuder in till en positiv och 
allsidig judo tycker jag vilket våra tjejer och 
killar visar att dem behärskar på bästa sätt.

För en del av barnen blev det extra tufft då 
åldersskillnaden på vissa håll var upp till 4 år och 
då tjejer och killar tävlade mot varandra.

Här vill jag ge en extra eloge till vår åtta år 
”gamla” Tuwa Wickström som visade alla 
pojkarna i tolvårskategorin i sin pool att tjejer är 
riktigt tuffa och hårda att tävla mot även då dem 
är både yngst och lättast i sin viktklass. 

Även viktskillnaden var lite väl stor i en del pooler men våra aktiva kämpade på bra och gjorde sitt 
bästa. Sammanfattningsvis så tycker jag/vi att tävlingen var en bra tävling med en lagom nivå. 
Våra barn och ungdomar visar att dem är mycket svårslagna men också att dem kan prestera 
mycket fin judo och att dem har det kul på judomattan vilket är det viktigaste av allt! 

Idag vill jag tacka våra äldre ungdomar Tim Nordström, Viktor Smedberg, William Wiltgren 
Johnsson och David Lundgren för att ni var med under hela dagen och visade upp en fin 
tävlingsjudo och visade våra yngre förmågor vägen men även alla föräldrar som var med och 
stöttade och hejade fram oss!

S i d a  | 10

http://www.staffanstorpsjudo.se/wp/?p=497
http://www.staffanstorpsjudo.se/wp/?p=497
http://www.staffanstorpsjudo.se/wp/?attachment_id=498
http://www.staffanstorpsjudo.se/wp/?attachment_id=498
http://www.staffanstorpsjudo.se/wp/?p=489
http://www.staffanstorpsjudo.se/wp/?p=489
http://www.staffanstorpsjudo.se/wp/?attachment_id=490
http://www.staffanstorpsjudo.se/wp/?attachment_id=490


Guld
Pontus Sörem, Elias Lindgren, Viktor Smedberg, Tim Nordström, César Magnusson, Johannes 
Hagman, Alfred Hansson, Sebastian Ellhult, Kevin Torkar, William Wiltgren Johnsson, Leo Gruber

Silver
Elias Olofsson, Marcus Holm, Viktor Menshikov

Brons
Oscar Fribing, Emma Hennerfors, Elin Johansson, Oliver Remgard

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

Jennie Andréason, Martin Andréason och Martin Fribing

Antidoping 2012

2012/10/17

Som led i vårt antidoping arbete, var det då dags för en refresh av vad doping är och vad man ska 
tänka på samt undvika. 

Kvällen till ära hade vi bjudit in Ann Hermansson som höll en mycket uppskattad presentation i 
ämnet, vi kan som tidigare konstatera att helt vanlig kost är det bästa för de aktiva.

Sydcup & Skåneserien 3 – Skurup

2012/10/14

Så var det då dags för Sydcup 3 & 
Skåneserien 3 i Skurup.

Sydcup gick av stapeln igår Lördags och 
samlade kring 100 tävlande från Skåne och 
Halland, tyvärr var det ett stort tapp på tjej 
och dam sidan vilket vi hoppas förändras till 
Sydcup 4 i Staffanstorp den 17′e November!

Idag var det Skåneserien och vi kunde glädjas  
åt att se många tävlande i Skåneserien igen, 
”185 Anmälda”. 

Tävlingarna gick bra och klubben visade åter 
igen att vi håller en hög kvalité bland våra 
barn och ungdomar i tävlingssammanhang.

Det är inte bara medaljerna som räknas men 
här är en summering:

Sydcup ”Bästa klubb” Skåneserien ”Bästa klubb”
14 Guld, 8 Silver, 7 Brons 11 Guld, 6 Silver, 18 Brons

”En och en är vi bra, men tillsammans är vi bäst”
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JSWOP 2012 – Nya framgångar

2012/09/29

Så var vi klara med tävlingarna i Haninge. 

Fredagen tillbringades mestadels i minibuss, 
för att avslutas med invägning till tävlingen! 
Nästan alla hade koll på vikten… 

Allt ordnade sig dock efter lite bastubad och vi 
lämnade invägningen hungriga för att checka 
in på boendet och äta middag! En middag som 
visade sig bli mindre lyckad, det tog tid, tog 
slut och när vi äntligen fick det så saknades 
hälften… (Nästa gång blir det Frasses!)

Klubben visade som vanligt framfötterna och 
plockade hem flertalet mycket bra placeringar 
samt medaljer, alla ungdomar och juniorer 
presterade en fin judo även de som inte direkt 
hamnade på medaljplats. 

Tack för en trevlig Judo helg.

Poängjakt #1 Hösten 2012

2012/09/25

Så var det dags för höstterminens första 
poängjakt på klubben, ett stort antal barn och 
ungdomar deltog som vanligt. 

För en del var det första gången och en riktig 
utmaning, att bara våga utmana sig själv och 
våga gå upp på mattan är en seger. 

Tack till våra domare och aspiranter samt 
tränare som hjälpte till med detta, nu är det 
träning som gäller till nästa månad då det är 
dags igen!

Fanny till Junior EM i -57kg, Croatien

2012/09/19

Nu på Lördag den 22/9-2012 tävlar vår Fanny 
Malmborg med Svenska landslaget på Junior 
EM i Croatien!
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Randoriläger med JudoSyd

2012/09/16

Många förväntansfulla ungdomar från klubben var iväg på lägret i 
Landskrona för att blandannat kunna kvalificera sig till JudoSyds RM lag. 

Nu hoppas vi på att man lyckas få ihop tävlande till alla viktklasser och 
återupprepar de två sista årens fenomenala resultat med dubbla guld till 
JudoSyd.

Utbildning på klubben

2012/09/15

På klubben hölls det utbildning under hela 
helgen i Plattformen & GTU1 där SISU 
utbildarna som vanligt höll en hög nivå 
uppskattade utbildningar! 

Anette stod i köket och utfodrade de hungriga 
deltagarna både med fika och god lunch, tack 
för det.

Domarutbildning på klubben

2012/09/10

Idag hade vi en regel genomgång av våra 
domare Manuel Santos, Christer Dahlström & 
Mikael Risen. 

Nuvarande regeltolkningar och kommande 
presenterades! Intresseanmälan för 
domarutbildning för ungdomar & vuxna togs 
även emot av Manuel.

Är du intresserad av att lära dig dömma Judo 
så pratar du med Manuel, Christer, Mikael eller 
Driton.

Riksrandori i lindesberg!

2012/08/31

I helgen är det dags för årets andra riks randori där vi har 9 st som representerar klubben. Ett bra 
läger att köra igång terminen med!
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HU-Cup Tyskland

2012/08/26

Så var terminens 1′a tävling avklarad!

En busslast med Judokas for iväg i fredags och tävlade utanför Hamburg på HU-Cup till helgen. 
Resultatet blev mycket bra, bussen var fullständigt sprängfylld med medaljer på hemvägen. 

Bra kämpat allihopa!

Hästveda Träningsläger

2012/08/06

Så var det första sommarlägret slut och nu kör 
vi igång med träningslägret för 
tävlingsgrupperna. 

Nu stundar 2 timmars träning innan vi 
fortsätter med kvällsaktiviteterna och mer bus 
i barnensby! 

Hästveda Sommarläger

2012/08/04

Så var det dags för Sommarläger i Hästveda 
och barnens by!

Läger 1 är nu i full gång och dagens första 
Judopass har precis börjat.

Barnen är mycket duktiga och det är mycket 
spring i benen, i em blir det mini OS med 
många utmaningar!
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Träningsläger i Polen, 2012

2012/07/16

21 deltagare från klubben är just 
nu i Polen på träningsläger.

Följ deras dagar på vår Facebook 
sida, där de rapporterar löpande.

En reseberättelse kommer senare, 
när de är åter i Skåne landet.

Nya Svartbälten till klubben

2012/06/16

Ett stort grattis till alla nya 
Svartbälten i klubben!

Ett stort tack till Jan Mark de 
Haan som framgångsrikt drillat de 
graderade i Kata under våren.

Fanny Malmborg, 2;a på Top europacupen i Leibnitz

2012/06/01

Fortsatta framgångar för Fanny Malmborg med 
Judo Landslaget i Österrike genom en andra 
placering i tuff konkurrens i damer -57kg.
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Välplanerat Staffanstorp Open 2012 blev succé

2012/05/20

Med gemensamma krafter i klubben genomförde vi 
för första gången Staffanstorps Open som 
internationell tävling och träningsläger för 
funktionshindrade.

Ett stort tack till alla Sponsorer, Domare, Föräldrar 
och Ledare som engagerade sig i detta 
evenemang utan er hjälp hade vi inte lyckats med 
detta ”Det blev verkligen en succé!” 

Nu laddar vi om och höjer ribban för näsa år, välkomna tillbaka 2013!

Fanny Malmborg blev femma i Kiev.

2012/05/18

”Fanny Malmborg blev femma i Kiev, Ukraina 
på en top europacup för juniorer. 5 matcher, 3 
vinster, bland annat mot före detta kadett-
Europa-mästarinnan Natalia Ilkeva, UKR.”

Brons till Fanny på Europa cupen i Estland

2012/04/04

Brons till Fanny Malmborg på European Cup 
som gick i Tartu i Estland, nu är det 
träningsläger i Tartu, sen går färden vidare till 
St. Petersburg, Ryssland för nästa Europa Cup 
tävling.
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Medaljer på Holstein open, Tyskland

2012/03/17

Victor,Jennie,David och Linnea är iväg på 
Holstein open och alla körde verkligen super 
bra idag! Bäst gick det för jennie som tog hem 
-63 och även bästa kvinnliga tekniker. Efter 
henne så kom David på 3:e plats som knep 
bronset i -60kg.

Christoffer i Estland med Kadett Landslaget

2012/03/15
Christoffer har varit i Estland med landslaget och tävlat

Besök i Gävle gick som på räls

2012/03/09

En busslast från handikappgruppen åkte till 
Gävle för träning och tävling.

Varje tävling är lika spännande då indelning i 
grupper görs lite annorlunda.

Fin Judo på Hansecup, Tyskland

2012/03/03

Under helgen (3-4 mars) så presenterades det ett riktigt 
fint evenemang i Tyskland, Hansecup. Tävlingen är det 
riktigt hög klass på och våra barn och undomar fick kämpa 
väl..

Hela resan gick super och vi kammade hem ett helt gäng 
medaljer..
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Estonia Open, Estland

2012/03/01

Frida Wiberg, Fanny Malmborg och Victor 
Busch har varit i Estland med landslaget.
1 Guld och 1 Brons blev resultatet.

Tisdag den 28′e Februari var det åter Poängjakten, årets andra

2012/02/28

Som vanligt ordnar vi poängjakten sista 
tisdagen varje månad, där våra yngsta 
förmågor och tävlings nybörjare får lära sig att 
tävla i Judo!

Denna gång introducerade vi våra duktiga 
judokas ifrån N3 gruppen som deltog för 
första gången på poängjakten. Och man kan 
inte annat än bli glad och stolt som förälder 
och tränare över hur duktiga de redan är. 

Här är det viktigast att man vågar och kanske 
inte nödvändigast vinner, men gör sitt bästa 
även när det är tufft motstånd!

Desto fler poängjakter som man är med på 
desto mer lär man sig och man kommer att 
vara väl förberedd den dag man åker på en 
riktig nybörjartävling.

17 Medaljer på årets SM

2012/02/18

På årets ungdoms och junior SM i lindesberg 
kammade Staffanstorp hem 17 medaljer av 
olika valörer varav 5 SM GULD! 

Stort grattis ifrån hela klubben! 
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Bästa klubb återigen på sydcup och skåneserien

2012/02/04

Årets första tävlingar gick i Kristianstad och 
klubben briljerade återigen. 

Staffanstorp tog hela 48 medaljer på 2 dagar 
vilket är mäkta imponerande!
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