
Verksamhetsberättelse för Tyresö Judoklubb 2020 

 

Klubben 

Det gångna året har varit speciellt ur flera aspekter för klubben. Till att börja med är det klubbens 

första riktiga år på mycket länge som en renodlad judoklubb. Klubben har justerat sitt namn, ändrat 

klubbemblem, förnyat klubbklädeskollektionen, samt förnyat sina informationskanaler så som 

websida och sociala medier för att med ny kraft fortsätta erbjuda judoutövande till såväl gamla som 

nya judoka. 

På den negativa sidan har coronapandemin ställt till med mycket bekymmer med inställda 

träningstillfällen såväl som tävlings- och evenemangstillfällen. Det har gjort att vi inte riktigt fick den 

start vi hade hoppats på som förnyad och renodlad judoklubb. 

 

Styrelse 

Styrelsen har hållit 6 stycken protokollförda möten under året, varav en majoritet har hållits på 

distans via Teams. Mycket fokus har legat på att anpassa träningen till myndigheternas och 

förbundets riktlinjer kring pandemin, samt att få i gång allt kring klubbförändringen så som 

namnbyte, nya websidan och klubbkollektionen. 

Det anordnades en kick-off under senhösten. Restriktionerna gjorde det svårt att få till något av 

större mått men det firades efter passen med de närvarande utövarna under en veckas tid. Det bjöds 

på saft och tårta samt klubbens nya T-tröjor och vattenflaskor delades ut till alla medlemmarna. 

 

Medlemmar är totalt 76 stycken, fördelade på ålder och kön:  

 7-12 13-20 21-40 41- Totalt: 

Flickor 18 0 1 1 20 

Pojkar 41 4 5 6 56 

 

Träningar 

Träningarna i klubben har under det gångna året helt styrts av Folkhälsomyndighetens och Tyresö 

kommuns rekommendationer. Under våren var det periodvis helt stopp för inomhusträningar, och 

Martin Nordin Westerlund höll då utomhusfys i stället 1 gång i veckan i Alby naturreservat. Vilket var 

ett mycket uppskattat arrangemang från både barn och föräldrar. 

Efter sommaruppehållet startade alla träningar som vanligt, men tämligen omgående så blev det åter 

stopp för vuxen och ungdomsgrupperna att ha träning. Barngrupperna kunde dock fortsätta som 

vanligt fram till jul. 

 

Tävlingar 

Inga tävlingar har kunnat hållas eller deltagits i p.g.a. pandemirestriktionerna mot större 

sammankomster. 



 

Tränare 

Klubben hade 8 stycken aktiva tränare under året, Martin Nordin Westerlund, Marko Ahola, Linn 

Näslund, Hasse Näslund, Svante Brooke, Jenna Cederberg Persson, Krister Nylén och 

Dimitrios ”Dimman” Evangilidis. Samt ett antal hjälptränare: Alexander Svensson, Emmah Flodén 

Holländare, Oliva Elvin och Ofelia Elvin. 

 

Graderingar 

Ett större antal graderingar har skett i barn och ungdomsgrupperna, mestadels till vit/gult, gult och 

gul/orange bälte. Vuxengruppen har p.g.a. restriktionerna inte haft någon gradering under året. 

 

Utbildning 

Hasse, Dimman och Krister har under året gått Assisterande Klubbtränarutbildningen. Linn har gått  

Klubbtränarutbildningen. Martin har gått RF SISU-kursen “Träna barn och ungdomar med ADHD/ADD 

och autism/Asperger” 

 

Upprättad av Pontus Heggelund 


