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Stolt ordförande utbrister äntligen!!! 

Vilket jubileumsår vi hade! Massor av roliga aktiviteter och fantastisk verksamhet. Pricken 
över i:et var att vår stora stjärna Marcus Nyman fick sin efterlängtade världsmästarmedalj. 
Brons på vm i Ungern med strålande matcher visar vilken stjärna och fin förebild han är 
för svensk judo. Han fortsatte med sitt tredje OS-deltagande och gjorde sitt bästa (förlust 
mot världsmästaren i andra matchen). Stort grattis! 

Vi fick möjlighet att umgås tillfälligt under året och firade med visionsdag och 
jubileumsfest på Sundby Gård i augusti. Även om det var begränsat så kunde ca 50 av 
klubbens tränare och hedersmedlemmar träffas och fira. Jag och förbundsordförande 
Kristina Pekkola fick stolt dela ut massor av förtjänsttecken och andra utmärkelser. Tack 
Mia och Emma för arrangemanget! 

Vi fortsatte med firandet och vi var bäst på banketten på svenska judoförbundets 60-
årsjubileum på Norra latin. Ca 30 medlemmar dansade, sjöng och hade mycket trevligt på 
festen. 

Vi kunde tacka våra tränare, ledare och funktionärer med en specialkollektion av 
klubbkläderna som visar vilka vi är och står för. 

För första gången på väldigt länge kunde vi erbjuda barnen ett sommarläger och det blev 
succé! Tack till alla fina ungdomsledare som tog hand om barnen och för att ni är så fina 
föredömen! 

Vi fick nya svartbälten, 5:e dan till vår fantastiske tränare Rikard samt genom Maya, 
Gantulga och Tor (alla 1 dan). Väl förtjänt allihop! 

Jubileumsåret avslutades på bästa sätt genom en gemensam resa till Skurup och svenska 
mästerskapen för lag och kata. Total succé då herrarna försvarade sitt guld och andra 
herrlaget tog silver. Damerna tog silver samt att Pernilla och Rikard tog klubbens första 
guld i kata (Ju no kata). Vilken resa, vilka prestationer och vilket gäng! I och med 
medaljerna är vi Sveriges främsta klubb i lag genom tiderna, mästarklubben! 

Tack till coacherna, supporters och vänner som hjälpte till! Ett stort tack till 
klubbsamordnare Sandra som ordnade med det mesta och 
såg till att det blev så bra! 

Vi skall nu inte slappna av utan fortsätta utveckla klubben 
och fullfölja vår vision: ”Mästarklubben i all vår 
verksamhet”!  

Att fortsätta erbjuda bästa kvalité på träningar, aktiviteter, 
tävlingar och välkomnande. För att lyckas behöver vi alla 
medlemmar fortsätta sätta ribban högt och hjälpa till så att 
våra barn, ungdomar, vuxna och elit kan utföra judo på 
bästa sätt och bidra till att göra världen bättre! 

Ödmjukaste hälsningar 

Marcello Ribeiro Novaes 

Ordförande SPIF Judo  



Nybörjare 7-9 år 

Nybörjare 7-9 år är en barngrupp för barn som vill prova på judo men även en grupp där 
barnen från gruppen liten och stor får ta sitt nästa steg och prova att träna på egen hand 
med andra barn i samma ålder. I denna grupp är mestadels av barnen helt nya till judo och 
det är därför här de får lära sig grunderna till judon. Att lyssna på tränaren, kunna stående 
och sittande hälsning samt förstå judons kodord är något som barnen får lära sig.  
Träningen består av lättare grundläggande övningar där barnen får öva upp både sina 
motoriska och koordinativa färdigheter. Men här läggs även stor vikt i att lära sig att falla 
korrekt samt att lära sig grunden till vissa kast, fasthållningar samt vändningar. Det 
viktigaste i denna träning är dock att barnen får ha roligt samtidigt som de tränar judo. Att 
barnen själva finner en gemenskap och vilja i att träna judo tidigt är viktigt för att de ska 
fortsätta att utvecklas.  
Nybörjargruppen har ett stort intresse och det är ca 30 barn i gruppen. För att kunna hålla 
en hög nivå på träningen är vi därför många tränare och hjälptränare på mattan.  
Vid slutet av varje termin hålls även en gradering där barnen får visa upp de tekniker de 
lärt sig från träningarna och de har även möjligheten att gradera till halvgult bälte. Detta är 
något som barnen finner väldigt roligt och det är oerhört kul som tränare att få se glädjen 
hos barnen när de får sitt första nya bälte.  
//Clara Magnusson 
Tränare: Kimya,Clara och Marcello 

 



Barn fortsättare 7-9 år (halvgult-orange bälte) 
Tränare; Marcello, Christiaan, Joakim H, Adam, Juan, Eddie, Benjamin T, m fl. 

Klubbens största träningsgrupp med ca 70 st barn i åldern 7-9 år är en härlig utmaning! 
Med ca 25-30 barn på mattan gäller det att ha bra struktur och ordning, vilket judon 
erbjuder i form av hälsning, uppbyggnad av träningspasset, ukemi mm. Vi har även sett till 
att ha så många ledare (ungdomar med ledarambitioner och föräldrar med judokunskap) 
som möjligt som kan se och stödja barnen i deras övningar. Viktigt att tänka på hur barn i 
denna ålder fungerar och vad de skall träna på. Koordination, balans, uppfattningsförmåga 
mm. För dessa barn erbjuder vi aktiviteter såsom övernattningsläger, Pokaljakten 
(klubbtävling) och sommarläger. Vi uppmuntrar dem till att börja prova på att tävla så att 
de längre fram kan tävla på distrikt-, region- och riksnivå i de äldre åldersklasserna. Stort 
tack till alla ledare/tränare som lägger ner sin egen tid till att utveckla barnen! 

//Marcello Novais  



 

 



Fortsättare 10-12 år 

2021 präglades som på så många andra håll av pandemin. Vårens tävlingar var inställda 
men träningen pågick med full fart två gånger per vecka. Mer fokus har varit på judo i 
rörelse och tekniker som kombineras med varandra och tempot har höjts. Gruppen har 
utvecklats mycket och har efterfrågat fler och tuffare träning. Tack vare många tränare på 
mattan har nybörjarna snabbt kommit in i gruppen och kunnat haka på ordinarie träning. 

Många barn har under vår- och hösttermin graderat till nästa grad på bältet.  

Under hösten kom tävlingarna i gång. Några från gruppen var med och kämpade på Solna 
Campen och Södra judo Open och desto fler på vår egna pokaljakten. Vi hade också ett ”
miniläger” med extra träning med Elisabeth Carlsson med efterföljande bowling och 
hamburgare som var mycket uppskattat. 
Fortsättare 10 till 12 år har tränat måndagar och onsdagar. Tränare har varit: Elsa Frizell, 
Roine Sundberg, Jonas Petersson, Kenneth Larsson, Sarah Tempelman, Anders 
Kubulnieks och Edwin Gubas. 
//Elsa Frizell  

 



Nybörjare/fortsättare 13-15 

Som i resten av världen så har pandemin gjort så att vi inte kunnat ha lika många träningar 
och tävlingar som vi velat under året som varit men när verksamheten  äntligen gick igång 
igen så har det varit full fart. 

Denna gruppen har bara  fortsatt att utvecklats och varit engagerad i träningarna.Gruppen 
har haft två träningstillfällen i veckan, på tisdagar då vi har haft lite mer teknikträning och 
sedan på fredagar då dem har kört randoriträning. Det har varit många tränare till hjälp 
som har kunnat dela med sig av deras kunskaper.  

Under året har denna gruppen fått möjlighet att vara med som funktionärer på pokaljakten 
samt att de börjat tävla själva, vilket är superkul. De är också många i gruppen som också 
har graderat sig till högre bälten. Vi ser fram emot nästa år med massor mer att lära sig och 
flera minnen tillsammans! 

//Sandra Lundkvist 

Tränare: 

Tis: Sandra Lundkvist, Owe Dvärby, Roine Sundberg ,Tor Blomdahl, Gantulga Dashdorj 

Fre: Marcus Lager och Daniel Caro 



Elitgruppen Tisdag och Torsdag. 

Randoridagarna på SPIF är verkligen Tisdagar och Torsdagar. Där den förstnämnda skall 
vara ren randori och den senare lite mer situationer och intervallbaserat. Båda träningar är 
öppna för andra klubbar att delta på och framförallt Tisdagar brukar vara välbesökt av 
duktiga atleter från både SPIF och andra klubbar. Samhörigheten bland Stockholms 
elitaktiva och elitmotionärer är i det närmsta på klubbnivå och jag och Marcus är hedrade 
över att hålla i denna inkluderande och duktiga grupp. 

Detta året har som för alla varit ett märkligt år som både börjat och slutat med pandemi 
och restriktioner på träningarna. Men det har ändå varit ett år med bra träning som nådde 
sin pik inför Lag-SM i December då både antalet utövare och energin var högre än vanligt.  
 
Marcus Nyman som är tränare har också haft sitt livs år med ett nyblivet föräldraskap, 
Grand Slam guld, VM-brons och OS-deltagande och samtidigt var han en av de drivande 
personerna bakom SPIFs sensationella Guld och dubbla Silver på Lag-SM.  

Innan räkenskapsårets slut har elitgruppen tillsammans med Owe Dvärby också anordnat 
ett läger där personer från hela Sverige samt Norge, Nederländerna, Österrike, Irak och 
Finland närvarade för en bra genomkörare inför kommande säsong. 

Nästa år hoppas vi kunna få in ännu fler som vill träna på riktigt hög nivå och framförallt 
få in fler damer igen samt att fortsätta att ha en bra återväxt med juniorer på hög nivå. 

// Joakim Dvärby, tränare 

 



Vuxen Nybörjare  

Målet med denna kurs är att efter 17 veckors varierande träning gradera till gult 
bälte. Vidare är målsättningen att vi ska uppnå en god fallteknik samt kunna verka 
som en ”bra Uke”, det vill säga att kunna agera förstående och följsamt. Andra 
önskvärda effekter vi vill uppnå är att träningen ska genomföras så skademinimerat 
som det bara går, att träningen ger en ökad rörlighet & koordination, ökad 
uthållighet & styrka samt självklart att vi ska ha så roligt som möjligt på mattan. 
Utmaningen för denna grupp har varit stor under pandemin, men äntligen kunde vi 
återuppta kursen och gradera ett drygt 20-tal nya gulbältare efter två längre 
pandemi-uppehåll! Vår otroligt härliga vuxen nybörjargrupp slussades i och med 
årsskiftet över till Vuxen Motionsgrupp.  

Parallellt med höstens träningar har vi arbetat och planerat för en ny grupp vuxna 
nybörjare för januari 2022. Intresseanmälningarna i SportAdmin har fyllts på 
under corona-restriktionerna, men även om en del intresseanmälningar inte längre 
var aktuella så blev 2022 års nybörjarkurs mer än fulltecknad. 

Tränarna Pernilla, Rikard, Baban & Borna. 

//Pernilla Novais  



Vuxna fortsättare: 

2021 var ett tufft år för gruppen vuxna fortsättare. Vårterminen inleddes med covid-19 
restriktioner. En ständig längtan till att få börja träna pågick hela våren och sommaren. I 
augusti kom äntligen beskedet att träningen drog i gång igen. Sedan gick det snabbt, 
gruppen fokuserade omedelbart på att uppnå högre grader och ägnade alla tillfällen till att 
finslipa teknikerna. Redan i slutet av september kunde nya bälten utdelas. Den 30 
september firade vi på Tre vänner. 
Därefter har vi på ett systematiskt sätt ägnat oss åt att utveckla kast- och 
fasthållningstekniker, regelbunden ne-waza-randori och inte minst olika fys-övningar. 
Gruppen har fått välkommen förstärkning från nybörjargruppen. Vi har blivit ett 
sammansvetsat gäng som tränar och trivs tillsammans och stegvis blir bättre och bättre på 
judo. Nästa träff på Tre vänner är redan inplanerad! 

Vänliga hälsningar, 
//Fredrik Persson  



Stor och Liten kl.10 

En mycket populär och kul grupp som trots begränsningar pga covid-19 kunnat genomföra 
dom flesta passen enligt schemat. För många föräldrar och barn är denna grupp en mycket 
fin introduktion till sporten. Vi har förutom alla nybörjare också haft en hel del 
återkommande forna judoutövare som nu återvänt med sina barn för att säkra tillväxten på 
klubben.  
Gruppen har haft en stabil tränargrupp men också med glädje och förtroende haft 
möjlighet att kalla in vikarier inom den egna L&S gruppen. För många av barnen blir 
denna träning en stabil söndagstradition innan dom vid 7års ålder flyttar vidare till den 
ordinarie barnträningen. Vi tränare ser fram emot fler stora och små som vi kan 
introducera in till vår härliga sport och klubb.  
Väl mött  
Alireza Parchami ,Mikael Marffy ,Christiaan Postma. 
//Alireza Parchami  



 
Stor och Liten kl.13 

Stor och liten är en populär grupp, där stor (vuxen) och liten (barn) tränar ihop. Gruppen 
har varit väldigt populär under året med full aktivitet på mattan. Vi leker fram judo, genom 
övningar med fokus på gymnastik, koordination och introduktion i judorörelser och språk. 
Vi lär ut enkla ord som sensei, hajime, mate, och räkna till fem på japanska. Engagemanget 
har varit stort och både liten och stor hjälper till att städa mattan efteråt. Vi avslutar 
träningen med kort meditation för att komma ned i varv igen.  

Tränare  
Marcus Lager & León Kitana  

//Marcus Lager 

Bidrag 2021: 

Beviljade idrottsmedel 2021: 
Under året har vi fått 12.000 kronor i Idrottsmedel avseende kompensationsstöd pga 
Corona. 



Utmärkelser  

  
Svenska Judoförbundet  
  
Svenska Judoförbundet har tre olika förtjänsttecken och en förtjänstmedalj som 
kan delas ut till ledare inom svensk judo:  
  
Förtjänsttecken 1, i guld med guldring på grön botten. Kan tilldelas personer vilka nedlagt ett minst 5-årigt 
förtjänstfullt ledararbete för svensk judo på klubb, distrikt eller förbundsnivå. Om det aktiva arbetet skett på 
distrikts- eller förbundsnivå kan tiden förkortas till tre (3) år i särskilda fall.  
  
Marcus Lager  
Emma Sällylä  
Fredrik Persson  
Olle Widgren  
Gerald Deckart  

  

Förtjänsttecken 2, i guld med guldring på brun botten. Kan tilldelas personer vilka nedlagt ett minst 10-årigt 
förtjänstfullt ledararbete för svensk judo på klubb, distrikt eller förbundsnivå. Om det aktiva 

arbetet skett på distrikts- eller förbundsnivå eller varit av särskilt förtjänstfullt sätt kan tiden förkortas till sju 
(7) år i särskilda fall.  



  
Anatoly Grigorenko 
Mia Hermansson 
Joakim Dvärby 
Markus Nyman 

  

Förtjänsttecken 3, i guld med guldring på svart botten. Kan tilldelas förtjänta personer vilka nedlagt ett minst 
15-årigt förtjänstfullt ledararbete, dock förutsättes minst 20-års aktiv judoinsats, för svensk judo på klubb, 
distrikt eller förbundsnivå.  
  
Kenneth Larsson 
Elsa Frizell 
Rikard Almlöf 
Daniel Caro 
Alireza Parchami 

  



Stockholmspolisens Idrottsförening  

Föreningens hedersmärke kan av en enhällig styrelse utdelas till medlem, som under minst 15 år nedlagt ett 
förtjänstfullt arbete inom föreningen.  

Pernilla Ribeiro Novais 
Kenneth Larsson 
  
Föreningens diplom kan utdelas till person, som gjort föreningen värdefulla tjänster eller till medlem, som 
arbetat för föreningen under minst 5 år. Utöver detta till den, som under året erövrat svenskt 
juniormästerskap åt föreningen.   

Ove Dvärby 
Emma Sällylä 
Sandra Lundqvist 
  
Stockholms Judoförbund stipendium 

Tor Blomdahl "Årets unga eldsjäl"  
  
Dangraderingar  

Rikard Almlöf 5 dan  
Maya Ribeiro Novais 1 dan  
Tor Blomdahl 1 dan  
Gantulga Dashdorj 1 dan  

 



 

 



Jubileumsfest i December 2021

 

Vi firar 60 års jubileum med tårta 

                



Tävlingsresultat 2021  

Markus Nyman VM 3:a  och OS deltagare Tokyo 
Guld Grand Slam Tblisi och Antalaya  

   

Joakim Dvärby 5:a Grand Slam Tblisi  

Pernilla och Maya var med på OS-kväll  

 



Joakim Dvärby blir intervjuad under OS  

 

Lag SM  
Herrar lag 1 guld  
(Joel Mankowitz, Mark Johansson, Rasmus Deckart, Martin Qvigstad, Owe Dvärby, 
Markus Nyman, Jonas Björktorp, Martin Pacek, Aleksei Myadinin, coach Anatoly 
Grigorenko)g 
Herrar lag 2 silver  
(Isac Ripsäter, Gantulga Dashdorj, Ilya Myadinin, Yousef El-Zein, Eliott Schilke, Yonas 
Mezughi, Joseph Kratashvilli, coach Marcello Ribeiro Novaes) 
Damer silver  
(Sandra Lundqvist, Camilla Lundqvist, Clara Magnusson, Maya Ribeiro Novais, Lena 
Krautscheid, coach Mia Hermansson) 
  

Kata SM Ju no kata guld 
Pernilla Ribeiro Novais 
Rikard Almlöf 
Coach: Roine Sundberg  



  

Green Hill cup 
Tome Bokofo 
Alexander Gamar 

   



Linde Cup 
Liwia Wallin 

 

BudoNord Cup 
Tome Bokofo guld  
Tor Blomdahl silver 

 



 
  

UTBILDNING  

Klubbtränarlicens  
Marcello Ribeiro Novaes 
Joakim Dvärby 
Sandra Lundqvist 
Camilla Lundqvist 
Roine Sundberg 
Pernilla Ribeiro Novais 
  
Fallpreventionslicens  
Sandra Lundqvist 
Camilla Lundqvist 

                   



                        Visionsdagen 2021 

 

 

                                               TACK FÖR DETTA ÅRET  




