VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2020

Ordförande har ordet:
Vilken fantastisk start på året vi hade. Fulltecknade barn- och vuxengrupper, en fin dojo att träna
Judo i och våra stjärnor laddade inför årets stora mål: olympiska spelen i Tokyo till sommaren.
Träningarna var i full gång på hemmaplan och våra tävlingsjudokor redo att inta tatamin på svenska
mästerskapen i Baltiska hallen i Malmö. Ett stort gäng som presterade på topp och stöttade
varandra. Med fina resultat och i topp på medaljligan så åkte vi hem glada och trötta i minibussarna.
Barnen hann ha sitt första efterlängtade övernattningsläger och busa med sina tränare. Våra
vuxengrupper taggade för att lära sig mera och kunna gradera sig till sin nästa grad. Sedan plötsligt,
slog Covid-19 till och bromsade större delen av vårt samhälle och världen. Vi pausade verksamheten
inomhus och kunde senare i vår erbjuda utomhusträning för barn och vuxna. Vi hann med en
avslutning för barnen men inställd sommarträning för våra medlemmar och framför allt ett inställt
OS för våra Judostjärnor. Lyckligtvis valde de att fortsätta kämpa med träning, tävling och resande
ett år till för att kunna förgylla karriären med ett OS i Judons hemland Japan.
Tack och lov så kunde vi efter sommaren låta våra barn och ungdomar få fortsätta aktivera sig och
hålla igång med judoträningen, även om det kan vara tufft för de som vill mäta sina kunskaper och
krafter på tävlingar och läger.
Jag hoppas att vi alla håller oss friska och snart kan stå på mattan tillsammans för att utöva vår fina
sport. Det är det viktigaste av allt, att ha hälsan för sig själv och sina närmaste. Jag är stolt över den
fina verksamhet vi har och att vi fortsätter att utvecklas. Jag vill tacka alla våra tränare och ledare för
den ideella tid som ni lägger på att lära ut Judo till våra medlemmar. Till jubileumsåret skall jag se till
att vi alla blir belönade med roliga arrangemang och fina gåvor och hålla tummarna för att våra
toppjudokor gör oss stolta på OS i Tokyo.

Varma Judohälsningar
Marcello Ribeiro Novaes
Ordförande Stockholmspolisens Idrottsförening Judoklubb

Ordförande tar stolt ett välförtjänt bad efter visionsdagen.

Uppdrag
Ordförande: Marcello Ribeiro Novaes
Sekreterare: Fredrik Agemark
Kassör: Roine Sundberg
Ledamöter: Mia Hermansson och Sarah Tempelmann
Sports director: Anders Kubulnieks
Adjungerade: Fredrik Persson hemsida/profilering och Mats Magnusson bidragsansökningar
Ledamot Stockholms Judoförbund: Kenneth Larsson

Liten och stor
En av våra populäraste grupper är Liten och stor. Barn mellan 4-6 år tränar tillsammans med någon
vuxen i en trygg miljö. Parövningar och lekar får både barn och vuxen att svettas och ha en timme av
gemensam aktivitet på söndagar. Tränarna är oftast tidigare judokor som tävlat på högsta nivå och
tillhört eliten på Judomattan (inte nödvändigt för att få vara tränare) och som nu är förälder med
barn i gruppens ålder. Det är så tacksamt att vi får tillbaka våra duktiga judokor som nu finner en
annorlunda träning med de allra minsta. Träningen bedrivs som alltid med grundläggande kunskaper
i motorik och koordination fast utan prestationskrav och med mycket glädje. Ett stort tack till Emma
Sällylä som hållit i gruppen under några år på bästa föredömliga sätt, jag hoppas kunna belöna dig
med något fint pris under jubileumsåret!

Tränare för grupperna Emma, Jona, Olle, Alireza och Mikael

Nybörjare 7-9 år
Gruppen nybörjare 7-9 år består av helt nya nyfikna barn som vill prova på Judon. Den är även en
övergång från vår grupp Liten och stor där barnen fått lära sig lyssna och känna på mattan med
någon bekant vuxen och nu tar steget till att träna själv med nya kamrater. Många av deltagarna i
gruppen har eller har haft äldre syskon som tränat Judo. Det fina med våra barngrupper är att även
föräldrarna blir nyfikna och vill veta mera om den träning som bedrivs för barnen. Därav den stora
nybörjargruppen för vuxna där vi hittar många av deltagarna.
Träningen i gruppen består av grundläggande övningar för att träna upp motoriska och koordinativa
rörelser såsom springa, hoppa, snurra, åla, falla mm. Barnen får lära sig några grundläggande
tekniker i judo och mycket fallträning. De får också öva sig på att lyssna på tränaren och ta till sig
instruktioner. Det är viktigt med rutiner och att barnen känner igen sig i träningsformen. Det
grundläggande i Judon såsom mokuso (meditation), za rei (sittande hälsning i seiza) och ritsu rei
(stående hälsning) får de lära sig och ta med till nästkommande grupp. Att ta hand om varandra och
ha kul tillsammans finns som en röd tråd och vi använder Judons kodord för att lära dem vilka
värderingar som judon står för.
För att hålla en god kvalité då gruppen är stor så är vi oftast 3-4 tränare på mattan. Clara och Kimya
som är våra ungdomsledare får mer och mer ansvar i att hålla träningarna och det är med stolthet för
mig att se vilka goda föredömen de är för barnen och vilka fina ledaregenskaper de utövar. Joakim är
också med för att kunna vara behjälplig och visa barnen rätt.
Terminerna avslutas alltid med gradering till deras första grad halvgult bälte och det är en fröjd att se
deras glädje över att ha få sitt nya bälte som de lyckats knyta själv och de tekniker de visat upp.
Tränarna Marcello, Clara, Kimya och Joakim

Nybörjare 7–9 år

Fortsättare 7-9 år
Året kom till stor del att färgas av Corona pandemin. Efter några startveckor fick verksamheten sedan
stängas i mars. Som alternativ startades i april utomhusträning för gruppen. Fys, gymnastik, löpning
och teknik utan kompis stod på schemat, allt i lekfull form som vanligt. Klubben införskaffade stor
högtalare, gummiband, hopprep och annat material som kunde göra träningen varierad och närvaron
av barnen var hög.
Till höstens start gjordes en utvärdering av gruppen och vi kom fram till att den var spridd i
framförallt åldrar. Gruppen delades i två 7-9 och 9-12 vilket ledde till mer homogena grupper och
lättare att tillmötesgå fler behov och önskemål bland barnen.
Gruppen 7-9 år har letts av Elsa Frizell på måndagar och av Christiaan på onsdagar. De har haft
utomordentligt fin hjälp av hjälptränarna Eddie, Anders K, Sara, Dennis, Edvin och Roine.

Fortsättare 7–9 år måndagar

Fortsättare 7–9 år onsdagar.

Gruppen 10-12 år Ny HT 2020
I många år har vi haft en grupp för fortsättare 7-9 år och sedan när man fyllde 10 år så flyttade man
vidare till gruppen 10-15 år. Att byta till denna grupp med stora barn var ett mycket stort hopp och
blev ganska tufft för barnen. För att underlätta så har vi under förra året startat upp en ny grupp för
barn 10-12 år där både nybörjare och fortsättare varit välkomna. Under året som gick så var det ca
25 barn i gruppen och de är väldigt duktiga och har en väldigt bra tränings disciplin. Så fort Corona
restriktionerna släpper så kommer vi kunna erbjuda barnen att prova på både tävlingar och
träningsläger och det kommer bli väldigt roligt och spännande. Vi som är tränare i gruppen är jag,
Roine Sundberg på måndagar och på onsdagar är det Kenneth Larsson. Vi har hjälp av Benjamin
Stoffel, Joakim Holmberg och Tome Bokofo.
När jag skriver detta så har jag precis hållit vårterminens första träningspass och barnen var riktigt
duktiga och jag har hört av några att de fick träningsvärk och det känns bra.
Jag ser fram emot en spännande säsong där vi ska jobba vidare med att lära barnen mer judo men
även öva dem både fysiskt och mentalt. / Roine Sundberg

Barn 10–12 år måndagar.

Barn 10–12 år onsdagar.

Gruppen 10–15 år (våren) 13-15 år (hösten)
Både jag och Daniel har tävlingsbakgrund, så på fredagarna fokuserar vi mer på randori och
randorianpassade övningar, det kan vara olika situationer i både tachi- och newaza, rörelser,
kombinationer, grepp- och försvar mot olika typer av motståndare. Vi försöker också göra
uppvärmningar och gymnastikövningar så judospecifika som möjligt. Gruppen har varit mycket
intresserad och nyfiken, barnen kommer ofta med egna förslag och berättar om Youtube-klipp mm
på judotekniker man vill lära sig mer av, vilket vi tycker är roligt. Vi testar också japansk terminologi
exempelvis räknar vi på japanska och kör ibland lite frågeövningar som "vad heter fot, eller knä på
japanska?". Vi har tagit in nybörjare löpande och det har fungerat bra, de nya kommer in snabbt i
gruppen och hänger med bra i träningen. Framåt kommer vi fortsätta nöta på våra tekniker, och
introducera hur judotävlingar fungerar.

Marcus Lager, Daniel Caro (fredagar)
Sandra, Tor, Gantulga, Owe (tisdagar)

Barn/ungdomar 13-15 år tisdagar.

Några av deltagarna på övernattningsläger för barn/ungdomar 13-15 år vid frukosten.

Några av våra fina ungdomsledare vid övernattningsläger. Från höger Eddie, Yousef, Clara, Kimya, Tome,
Sandra och Maya.

Elit -Randori.
Tisdagar:
Randoriträning på c: a 2h som är tänkt att vara ett pass där du vet att du kommer ha möjlighet att få
många byten med olika många olika partners men även kunna vila extra vissa byten utan att känna
sig stressad att bytena kommer att ta slut.
2020 började bra med som vanligt många på mattan då många gäster från andra klubbar runt om i
Stockholm dyker upp och berikar våra randoriträningar och hela judoregionen. Det gläder oss som
tränare att det finns en sådan god stämning mellan klubbarna och de aktiva och det känns som att
alla hjälper och hejar på varandra på träningarna.
TOrsdagar:
Randoriträning på c: a 1,5h som är tänkt att vara mer inriktad på situationer, uppgiftsrandori och
varierande längder på bytena. Denna dag är också öppen för andra klubbar att gästa men många
väljer då att träna på sina hemmaklubbar vilket gör att TOrsdagsgruppen är mindre än
tisdagsgruppen. Detta öppnar dock upp för en tightare gemenskap under träningen och aldrig har vi
som tränare inte känt annat än glädje för att få hålla en TOrsdagsträning!
Vi hann träna som vanligt i dryga 3månader innan Corona svepte in. Därefter höll vi några
utomhusträningar där inte tillräckligt många från just våra grupper dök upp för att vi skulle fortsätta
med det. De som tillhörde elit och satsar mot OS kunde träna tisdagar och TOrsdagar i grupper om 8.
Vi körde igång för alla i september igen för att sedan vara tvungen att stänga åter i slutet av oktober.
Detta år har varit svårt att hålla upp en kvalitativ träning. Jag hade önskat att utomhusträningarna
kunde blivit något mer för oss men jag tror också att de flesta som tränar på dessa pass gör det för
sparringen och övrig träning sköts oftast själv. Jag hade kunnat dra i det mycket mer men hade ju
egna träningar fortfarande så var svårt att få till.
Tränare: Marcus Nyman, Mia Hermansson, Joakim Dvärby

Kickoff med klättring i Lida friluftsgård med elitgruppen.

Vuxna nybörjare 2020
Lika fantastik, homogen och träningsvillig grupp har sällan skådats. Men lika otursförföljd grupp har
heller sällan skådats.
Liksom 2019 år framgångsrika koncept med att köra en nybörjargrupp för vuxna i kursform så drog
även 2020 års nybörjargrupp igång en onsdagskväll i januari månad.
Ett 35 tal spända och förhoppningsfullas Judokor stod där uppradade i sina nypåtagna vita fina
dräkter och såklart med sitt första Judobälte knutet kring midjan, det vita bältet!
Tränarstaben bestod av huvudinstruktörerna Pernilla & Rikard samt assisterande tränare Borna &
Baban.
Målet med kursen var att efter 17 veckors varierande träning kunna få byta ut sina vita bälten mot
det gula bältet!
Vidare var målsättningen att vi skulle lägga extra stort fokus på att uppnå en god förmåga på
fallteknik samt kunna verka som en ”bra Uke”.
Alltså kunna agera förstående, följsamt och icke heller vara fallrädd när Tori utför kasttekniker.
Dessa två sistnämnda viktiga mål genomsyrar kursupplägget genomgående men andra önskvärda
effekter vi velat uppnå är att träningen genomförs så skademinimerat som det bara går, att träningen
ger en ökad rörlighet & koordination, ökad uthållighet & styrka samt självklart att vi skall ha så roligt
som möjligt på mattan.
Vår obestridda känsla är att vi var väl på gång att nå samtliga mål med 2020 år nybörjarkurs!
Men,,, året utvecklade sig på ett sätt som förmodligen tog oss alla på sängen.
Efter 9 veckors träning så blev vi tvungna att ”pausa” kursen p.g.a. pandemin.
Sommaren gick och situationen såg ljusare ut så i augusti drog kursen igång igen.
Glädjande nog så behöll vi ca 95 % av våra tålmodiga och tappra medlemmar. Men glädjande var
också att vi kunde släppa på ett litet antal nya med ”viss erfarenhet” och de gick rätt in i gruppen och
blev en del av vår fina gemenskap och kamratskap.
Denna gång hann vi längre än förra gången, nu lyckades vi bedriva hela 10 träningstillfällen innan det
var dags för Corona pause nummer 2! Och kan ni tänka er, att vi var mindre än en vecka, närmare
bestämt 6 dagar ifrån att hela gruppen skulle graderas till sitt så välförtjänta gula bälte!
Besvikelsen bland oss alla var stor, många var vi som hade längtat och förberett oss så väl.
Men, och vi tränare vill verkligen betona ordet MEN!
Vi kommer inte att ge oss.
Vi ska tillsammans ro denna skuta iland och vi ser med tillförsikt fram emot ”kursomstart” nummer 3.
För alla inblandade så vill vi tränare påminna om, glöm inte hur snabbt ni kom igång igen efter första
uppehållet, hur mycket som fanns kvar och framförallt hur rätt eran inställning är!

Vi är övertygande om att om vi reser oss ännu en gång så kommer vi fylla på våra liv med många
roliga och minnesvärda träningar tillsammans och NI kommer inom mycket kort stå där på mattan
med era
GULA BÄLTEN!
Tack för det ni gav oss 2020!

Tränarna Pernilla & Rikard

Mokuso med nybörjare vuxna.

Vuxen fortsättare
Efter att vuxen motion legat på is och efter ett år med Vuxen nybörjare så var det dags att dra igång
en vuxen fortsättare grupp.
Fokus för denna grupp är att vidareutbilda de judokor som graderat sig under nybörjargruppen 2019
och därmed ta sig vidare i judograderna.
Vi har även välkomnat judokor som har alla grader men som tycker att det blir för tufft att vara med
på randori och eller elitgruppen. I denna grupp har det varit allt från ny graderade gulbältare till
svartbältare som vill komma igång igen.
Tränare Marcello, Fredrik och Anders.

Tävlingsresultat 2020

Våra A-landslagsstjärnor Markus Nyman och Joakim Dvärby

Markus Nyman
Grand prix Tel Aviv /Israel 5:a -90 kg
Grand slam Budapest/Ungern 5:a -90 kg

Joakim Dvärby
Grand slam Budapest/Ungern 5:a -100 kg

Kadett, junior, senior och veteran SM i Malmö 1–2 februari.
Kadetter -18 år:
Tome Bokofo 3: a -73 kg
Ilya Myadinin 5: a -66 kg
Adam Amanbaev 9: a -66 kg
Clara Magnusson placerad -63 kg
Juniorer – 21 år:
Owe Dvärby 1:a -73 kg
Tor Blomdahl 3:a -73 kg

Gantulga Dashdorj 3:a -73 kg
Tome Bokofo oplacerad -73 kg
Christophe Mazoyer oplacerad -66 kg
Damer senior:
Sandra Lundqvist 3: a – 63 kg
Herrar senior:
Joseph Kratsashvili 2: a -100 kg
Owe Dvärby 3: a -81 kg
Dilmurod Movlonov oplacerad -81 kg
Christophe Mazoyer oplacerad -66 kg
Gantulga Dashdorj oplacerad -73 kg
Herrar veteran:
Dilmurod Movlonov 1: a -81 kg M12
Baterdene Chimedregzen 1: a -66 kg M34
Arne Eriksson 2: a -81 kg M56

Glatt SPIF gäng på väg hem efter svenska mästerskapen i Malmö.

Några av de duktiga deltagarna från SPIF på svenska mästerskapen i Malmö. Från höger uppe Josef, Owe,
Sandra, Ilya. Nedre från höger Tor och Adam.

Glada medaljörer på svenska mästerskapen i Malmö. Från höger Tor, Owe och Gantulga.

Baltic Sea games
Kadett:
Maya Ribeiro Novais 3.a -70 kg

Junior:
Owe Dvärby 3:a -81 kg
Gantulga Dashdorj opladerad -73 kg

Nöjd Maya som bronsmedaljör på Baltic Sea games i Finland.

Nöjd Owe som bronsmedaljör på Baltic Sea games i Finland (2: a från vänster).

Maya erhåller stipendium från Stockholms Judoförbund som årets lovande tjej 2019. Hon hann bli 5:a på öppna
holländska i januari innan det blev stopp för tävlingarna.

Utbildning
Året började med en vidareutbildning Judo for life Step by step Steg 3 inom svenska Judoförbundet
som hölls samtidigt som ett landslagsläger på Bosön på Lidingö. Jag, Pernilla och Mia deltog på
utbildningen och fick repetera träningslära på mattan gällande åldersanpassad träning för kadetter
och juniorer. Maya, Joakim, Markus och Owe tränade med övriga landslaget inför det kommande
året. Våra hjälptränare har under hösten utbildat sig digitalt på SISU-Idrottsutbildarnas
grundtränarutbildning. Jag, Pernilla, Sandra och Roine deltog på riksfortbildningen som även den
hölls digitalt i ämnena Judons grundprinciper, tekniker och perspektiv på tränarskap. Det var en
uppskattad utbildning med kunniga föreläsare (Pernilla var en av föreläsarna och visade Ju no kata).

Deltagare från SPIF på steg 3 utbildning och gemensamt landslagsläger på Bosön. Här med Jane Bridge 8:e Dan
från europeiska judoförbundet. Från höger Joakim, Maya, Pernilla, Jane, Marcello och Mia.

Visionsdag
Vår numera traditionsenliga Visionsdag hölls återigen i Sundby gård i Huddinge. Under den härligt
somriga dagen samlades tränare/ledare/styrelse för att planera och diskutera vår verksamhet. Alltid
lika trevlig med ett blandat team av kunniga och intresserade medlemmar. En bra start på terminen.
Efter den svettiga dagen blev det ett skönt dopp för de modiga!

Visionsdag för SPIF på Sundby gård. Deltagare från olika grupper som planerar bland annat för jubileumsåret
men även vår vision och värdegrund mm.

Högre graderingar
Tyvärr blev dangraderingarna inställda under året och våra förväntansfulla får träna vidare till nästa
tillfälle. Vi hann under året gradera några duktiga medlemmar till brunt bälte som innebär att det
bara är ett steg kvar till det svarta bältet!

Ny graderade till 1 kyu (brunt bälte) från höger Clara, Fredrik och Yousef. Stort grattis och ett steg kvar till svart
bälte.

Tack till våra sponsorer:

