
Verksamhetsberättelse för Tyresö Judoklubb 2021 

 

 

Klubben 

Verksamhetsåret 2021 gick liksom året innan i pandemins tecken, dock har vi till skillnad mot året 

innan kunna hålla i gång vår verksamhet tämligen obehindrat tack vare generösare regler kring 

personer, särskilt när det gäller barn, som får vistas i vår lokal. 

Vi har dock inte fått i gång den start vi ville få till som förnyad och renodlad judoklubb, utan det ligger 

fortfarande framför oss. 

 

Styrelse 

Styrelsen har hållit 7 stycken protokollförda möten under året, varav en majoritet har hållits på 

distans via Teams. Fokus fortsatt har legat på att anpassa träningen till myndigheternas och 

förbundets riktlinjer kring pandemin, samt att finputsa en del saker kring klubbförändringen så som 

nya websidan. 

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

 6-12 13-20 21-40 41- Totalt: 

Flickor 25 3 2 1 31 

Pojkar 49 7 3 7 66 

Totalt: 74 10 5 8 97 

 

Träningar 

Träningarna i klubben har under det gångna året liksom föregående år styrts mycket av 

Folkhälsomyndighetens och Tyresö kommuns rekommendationer. Detta hade särskilt stor påverkan 

under vårterminen då vi under en period var tvungna att hålla nere gruppernas storlek, men liten 

påverkan under höstterminen. Till höstterminen så kunde vi återigen träna som vanligt. Detta ledde 

till ett stort antal ny nybörjare, då vi haft väldigt lång kö och inget intag under vårterminen. 

 

Tävlingar 

Vi lyckades anordna en klubbtävling under höstterminen och vi fick intrycket av att det var mycket 

efterlängtat och uppskattat. Vi hann med en Södra Judo Open på hösten innan terminen var slut. Vi 

fick se många bra matcher men såg också vad vi behöver jobba mera med på träningarna. 

 

Tränare 

Klubben hade 6 stycken aktiva tränare under året, Martin Nordin Westerlund, Marko Ahola, Linn 

Näslund, Hasse Näslund,  Krister Nylén och Dimitrios ”Dimman” Evangilidis. Samt ett antal 

hjälptränare: Jenna Cederberg Persson, Alexander Svensson. 



Graderingar 

Ett större antal graderingar har skett i både barn och ungdomsgrupperna och vuxengruppen. Allt från 

vit/gul upp till 2:a dan, med nästan alla grader däremellan. Klubbens 3 nya dan grader är: Akil 

Ibrahim (1dan), Carl Malmqvist (2 dan) och Martin Nordin Westerlund (2 dan). 

 

Utbildning 

Martin, Marko, Calle samt Akil var på kataläger i Kristianstad under hösten. Martin och Marko har 

gått fortbildning digitalt för att bibehålla sina tränarlicenser, denna gång med fokus på barn och 

ungdomars utveckling. Hasse Näslund och Krister Nylén har tagit Klubbtränarlicensen.   

 

Upprättad av Pontus Heggelund 


