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Linköping Judo - en klubb för alla! 
 
Linköping Judo har under året haft 312 unika medlemmar som tillsammans tränat under 
närmare tjugo träningspass per vecka under terminstiderna med hjälp av ett dussintal tränare 
och hjälptränare. Klubben har anordnat träningar, tävlingar, utbildningar och läger som 
engagerat medlemmar från fyra till sjuttio år. 
 
Styrelsen och förtroendevalda under 2010: 

Ordförande  Mats Berglund 
Kassör  Ingvar Bengtsson 
Sekreterare  Errol Tanriverdi 
Ledamot  Olof Danielsson 
Ledamot  Henrik Carlqvist 
Ledamot  Peter Syvén 
Ledamot  Marie Gustavsson 
Revisor  Jörgen Gustavsson 
Revisorsuppleant Leif Kanebrant 
Valberedning Per Andersnäs och Thomas Wettre 

 
Följande mål (i kursiv stil och med tabeller) sattes efter årsmötet 2010 för verksamhetsåret 
och markeras som avklarade eller ej. Kommentarer till respektive rubrik följer efter varje 
tabell. 

1	  	   Ekonomiska	  mål	  
 
Vi ska ha en ekonomi i balans, d v s klara löpande utgifter, ha tillräcklig likviditet samt ha en 
buffert för mindre investeringar och oförutsedda utgifter.  
 

Beskrivning Mål Resultat  
1.1 Vi skall ha en ekonomi i balans Balans +46 KSEK  

(2009: -18 KSEK  
1.2 Vi skall ha ett eget kapital på sikt  
      som buffert 

10 KSEK 63 KSEK 
 

 
Vi har klarat de ekonomiska målen med råge under 2010 vilket i huvudsak beror på att vi höjt 
medlemsavgifterna med 150 kr/termin för vuxna och 100 kr/termin för barn/ungdom, ökat 
antal medlemmar samt att klubben har beviljats pengar från den statliga satsningen 
Idrottslyftet.  
 
Klubben har efter höjningen fortfarande en avgiftsnivå som inte är högre än andra 
judoklubbar. Styrelsen bedömer att nuvarande avgiftsnivå är tillräcklig för att långsiktigt klara 
de ekonomiska målen förutsatt att övriga inkomster och avgifter är kvar på ungefär samma 
nivå som nu.  
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2	  Medlemsmål	  
 
Intresset för judo ska öka i Linköping, t.ex. via information och prova-på aktiviteter, så att fler 
barn, ungdomar och vuxna ur alla samhällsgrupper börjar och fortsätter träna med oss. Vi 
ska aktivt arbeta för efter en jämnare könsfördelning i klubben. 
	  

Beskrivning Mål Resultat  
2.1 Antal medlemmar skall öka 300 312 (2009: 288) 

 
2.2 Andelen kvinnor skall öka 20% 18% (2009: 17%) 

 
 
Glädjande så har vi lyckats öka medlemsantalet och uppnått uppsatt mål att vara fler än 300 
medlemmar under året. En av de aktiviteter vi genomfört för att öka medlemsantalet är att 
klubben under 2010 bjudit in skolklasser från Tanneforsskolan och Kärna skola till prova-på 
pass. Uppslutningen på dessa prova pass har varit relativt bra (10-15 ungdomar/pass). 
Denna satsning kommer fortsätta under 2011 m h a pengar från det statliga Idrottslyftet.  

3	  Tränarmål	  
 
Vi ska ha välutbildade tränare för alla våra medlemmars behov. Andelen kvinnliga tränare 
ska öka på sikt. Alla tränare bör ha klubbtränarutbildning eller motsvarande. Barn och 
ungdomstränare bör ha särskild utbildning för detta. Varje termin ska utbildning och möten 
hållas särskilt för tränarna. Vi ska gå igenom tränarinstruktioner och säkerhet med alla 
tränarna årligen. Vi ska försöka få fler ungdomar att bli hjälptränare. 
 

Beskrivning Mål Resultat  
3.1 Antal kvinnliga tränare 3 3 

 
3.2 Antal hjälptränare under 18 år 5 6 

 
3.3 Antal tränarmöten per år 2-4 3 

	  
3.4 Tränarutbildning per år 1 2 

	  
3.5 Gå igenom tränarinstruktion och 
säkerhetsregler 

Ja Ja 
	  

 
I samband med tränarmöten har viktig information till aktiva tränare och hjälptränare 
förmedlats. 
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4	  Träningsmål	  
 
Vi siktar på träning alla dagar i veckan. Vi försöker ha med en bra blandning av olika pass för 
alla våra medlemmars behov. Vi ska sträva efter att öka antalet pass och totalt antal motionär 
per vecka. Vi ska utnyttja dojon effektivare, t.ex. genom att köra två pass vid litet antal 
deltagarnatal i grupperna. 
 
Resultat  
Klubben erbjuder träning alla dagar i veckan. P g a dålig närvaro har ett träningspass 
försvunnit. Nuvarande antal träningspass är väl anpassat till det medlemstal klubben f n har, 
skulle medlemstalet öka finns möjlighet att införa ytterligare träningspass.  

5	  Extra	  aktiviteter	  och	  tävlingar	  
 
Vi försöker arrangera träning även under sommaruppehåll, jul- och nyårshelgerna. Vi siktar 
på att arrangera något eget läger varje år. Vi eftersträvar några regionala, nationella och 
internationella kontakter varje år. Vi bör delta i andras tävlingar, speciellt i närområdet. Vi ska 
ordna egna tävlingar och andra arrangemang för klubbens medlemmar. Vi bör ordna 
aktiviteter för föräldrar. Vi ordnar Städ och Reparationsdagar varje termin. Vi ska underhålla 
och utveckla lokalerna. 
 
Resultat 
Träningspass har hållits under sommaruppehåll, jul och nyårshelgerna. Flera egna läger har 
genomförts under 2010 varav ett judoläger under påsken där Philippe Jacomin, 6:e Dan 
deltog. Klubben anordnade även ett julläger för barn och ungdomar. 
 
Flera av klubbens ungdomar har deltagit i tävlingar både i närområdet men även på nationell 
nivå med flera mycket goda resultat.  
 
Under året anställdes 2 ungdomar för att sköta delar av den regelbundna städningen av 
klubbens lokaler exklusive dojon. Detta är en provverksamhet i syfte att förbättra städningen 
och därmed få renare och fräschare lokaler. Utvärdering kommer ske under 2011. 

6	  Kommunikationsmål	  
 
Vi ska höras, synas och verka på ett positivt sätt i samhället och massmedia, tillräckligt ofta. 
Vi ska kommunicera med medlemmarna via hemsidor och regelbundet göra en 
medlemsenkät. 
 
Resultat 
4 st klubbtidningar har producerats och distribuerats bland medlemmarna. Hemsidan har 
uppdaterats löpande med information och fungerat som den primära informationskanalen till 
medlemmarna samt för de som intresserar sig för klubbens verksamhet. 
 
Ett informationsmöte med föräldrar genomfördes under 2010. 
 
För att nå ut till ytterligare ungdomar genomfördes även en särskild reklamkampanj via 
direktreklam till 10 000 hushåll i de södra och östra delarna av Linköping. Detta kunde ske 
tack vare ett extra bidrag på 10 000 kr från Svenska Judoförbundet. 
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Det är viktigt att klubben fortsätter denna och andra typer av marknadsföring för att nå ut till 
ungdomar som kan vara intresserade för att därigenom sprida intresse för judo och öka 
klubbens medlemstal.  

7	  Personalmål	  
Anställda, tränare och medlemmar ska uppfatta LJK som en seriös arbetsgivare respektive 
förening. En metod för det är utvecklingssamtal med anställda och forum samt enkäter för 
tränare och medlemmar. 
 
Resultat 
Ett antal webbenkäter har genomförts under 2010. Inga utvecklingssamtal har genomförts. 

8	  Värdegrund	  
Vi ska diskutera och vid behov revidera vision, mission och värdegrund för 
Linköping Judo, utgående t.ex. från Svenska Judoförbundet och Riksidrottsförbundets syn 
och anpassa vid behov efter våra egna förutsättningar. Vi ska återkommande informera 
tränare och medlemmar om klubbens vision, mission och värdegrund. 
 
Resultat 
Inga särskilda aktiviteter kring värdegrund har genomförts, utan detta har skett genom 
kommunikation med medlemmarna via olika möten samt via hemsida och klubbtidning. 
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Bilaga	  till	  verksamhetsberättelsen:	  Avrapportering	  från	  framtidsgruppen	  

Efter	  vårt	  jubileumsår	  2008	  med	  arrangemang	  av	  ”stora”	  SM,	  rikstränareutbildning	  och	  jubileumsfest	  
då	  vi	  firade	  50	  framgångsrika	  judoår	  i	  klubben,	  insåg	  vi	  att	  vi	  har	  mycket	  från	  förr	  att	  vara	  stolta	  över	  
och	  bevara,	  men	  också	  att	  klubben	  lever	  i	  en	  annan	  verklighet	  nu,	  med	  ökad	  konkurrens	  om	  
människors	  intresse	  och	  engagemang	  och	  med	  delvis	  andra	  synsätt	  på	  föreningsverksamhet.	  

Vi	  ville	  därför	  fundera	  igenom	  vad	  vi	  vill	  värna	  om	  i	  klubben	  och	  vilka	  saker	  som	  kan	  förbättras	  eller	  
kräver	  anpassning	  kommande	  årtionden.	  Vi	  bildade	  därför	  på	  uppdrag	  av	  årsmötet	  2009	  och	  
styrelsen	  en	  framtidsgrupp	  som	  fört	  diskussioner	  om	  dessa	  saker	  vid	  särskilda	  möten	  och	  inom	  ramen	  
för	  andra	  sammankomster.	  	  

Deltagit	  har	  flera	  medlemmar	  i	  de	  senaste	  två	  styrelserna,	  flera	  av	  våra	  hedersmedlemmar	  och	  
undertecknad,	  som	  varit	  sammankallande.	  Vid	  flera	  möten	  har	  det	  ”brainstormats”	  parallellt	  med	  att	  
olika	  initiativ	  har	  påbörjats.	  Ett	  par	  enkäter	  har	  gjorts,	  via	  hemsidan	  och	  i	  pappersform.	  Nedan	  följer	  
ett	  antal	  reflektioner	  och	  önskemål	  som	  uttryckts	  av	  flera	  deltagande	  vid	  flera	  tillfällen.	  Några	  
omröstningar	  som	  skulle	  visa	  att	  samtliga	  deltagare	  står	  bakom	  detta	  har	  ej	  gjorts	  utan	  de	  får	  ses	  som	  
ett	  diskussionsunderlag	  till	  årsmötet	  och	  kommande	  styrelse.	  

Vi	  ser	  några	  potentiella	  hot	  mot	  verksamheten:	  

• Inom	  några	  år	  får	  vi	  räkna	  med	  att	  vi	  måste	  hitta	  en	  ny	  lokal.	  En	  dåligt	  planerad	  flytt	  eller	  flytt	  
till	  en	  sämre	  lokal	  kan	  lätt	  medföra	  stora	  ”tapp”	  i	  medlemmar.	  

• Vi	  har	  förlorat	  en	  del	  tränare	  och	  relativt	  få	  tränare	  håller	  många	  pass	  vilket	  medför	  en	  
sårbarhet.	  

• På	  lång	  sikt	  måste	  vi	  orka	  behålla	  ett	  stort	  engagemang	  och	  en	  stor	  kreativitet	  för	  att	  
motverka	  medlemstapp.	  

	  

Men	  vi	  har	  många	  bra	  saker	  att	  bygga	  vidare	  på:	  

• Det	  finns	  en	  välkomnande,	  ansvarstagande	  och	  omhändertagande	  stämning	  i	  klubben	  som	  t	  
ex	  symboliseras	  av	  våra	  senaste	  hedersmedlemmar	  Sten	  och	  Elsbeth	  Sunnergren.	  

• Linköpings	  Judo	  har	  ett	  gediget	  anseende	  i	  Judosverige,	  t	  ex	  tack	  vare	  hedersmedlem	  Peter	  
Syvén.	  

• Flera	  bidrar	  till	  det	  ovan	  nämnda,	  inte	  minst	  hos	  vår	  ”gamle”	  hedersmedlem	  Lasse,	  som	  även	  
står	  som	  garant	  för	  ett	  fortsatt	  stort	  judokunnande	  i	  klubben.	  

• Det	  finns	  en	  stor	  vana	  att	  genomföra	  olika	  judoarrangemang	  i	  klubben,	  tack	  vara	  många	  
förtjänta	  medlemmar.	  

• Klubben	  har	  en	  bra	  lokal,	  ekonomi	  i	  god	  ordning	  och	  många	  engagerade	  medlemmar	  med	  
mycket	  kunskap	  i	  både	  judo	  och	  annat	  för	  klubben	  viktiga	  saker.	  

• I	  vår	  jiujitsusektion	  finns	  en	  möjlighet	  att	  bredda	  intresset	  av	  judo	  och	  för	  gemensamma	  
principer.	  Men	  där	  finns	  även	  en	  potential	  för	  en	  ökad	  medlemsrekrytering.	  

• Även	  om	  det	  inte	  förefaller	  ha	  varit	  ett	  stort	  problem	  så	  noterades	  under	  en	  ganska	  kort	  tid	  
flera	  skador	  under	  träningen,	  några	  relativt	  allvarliga.	  Vi	  gjorde	  i	  ett	  par	  fall	  en	  händelseanalys	  
där	  vi	  drog	  en	  del	  lärdomar.	  Vi	  sammanställde	  ”Råd	  för	  säkerhet	  på	  mattan”	  och	  tog	  fram	  en	  
egen	  variant	  av	  skaderapportering	  (inspirerade	  av	  Svenska	  Jiujitsuförbundet),	  allt	  i	  syfte	  för	  
att	  förebygga	  och	  förbättra	  omhändertagandet	  vid	  skador.	  



Sidan	  7	  av	  8	  

• Vi	  har	  under	  flera	  års	  tid	  haft	  färre	  kvinnor	  och	  flickor	  som	  tränande	  och	  instruktörer	  än	  vad	  
som	  varit	  vårt	  mål.	  Olika	  åtgärdsförslag	  har	  diskuterats	  utan	  att	  vi	  hittat	  något	  radikalt	  förslag	  
som	  funnit	  uppslutning	  (fler	  förslag	  välkomnas!),	  annat	  än	  att	  vi	  i	  alla	  sammanhand	  vill	  stötta	  
kvinnor	  och	  flickor	  inom	  klubben	  som	  tränande,	  instruktörer,	  deltagare	  i	  kommittéer	  och	  
styrelsen,	  och	  deras	  egna	  initiativ	  för	  att	  öka	  deras	  trivsel	  och	  utveckling	  inom	  judo.	  

• Det	  har	  varit	  svårt	  att	  hålla	  städningen	  på	  en	  nivå	  vi	  helst	  vill.	  Några	  olika	  lösningar	  har	  prövats	  
som	  inte	  riktigt	  har	  utvärderats	  än.	  	  

• Det	  är	  viktigt	  att	  Linköping	  Judo	  deltar	  i	  uppvisningar	  eller	  på	  annat	  sätt	  visar	  upp	  vår	  
verksamhet	  utåt.	  Vi	  har	  försökt	  formalisera	  en	  grupp	  som	  kontinuerligt	  skall	  verka	  för	  detta.	  

• Det	  bildats	  att	  flertal	  arbetsgrupper/kommittéer	  för	  att	  försöka	  minska	  sårbarheten	  som	  blir	  
av	  ansvar	  som	  läggs	  på	  enskilda	  personer	  och	  för	  att	  avlasta	  styrelsen	  som	  rationaliserade	  
bort	  det	  som	  förut	  kallades	  för	  arbetsutskottet.	  	  

• Vi	  har	  även	  fört	  en	  idédiskussion	  och	  ställt	  oss	  etiska	  frågor,	  bl	  a	  p	  g	  a	  händelser	  i	  Judosverige	  
som	  har	  ställt	  judon	  i	  en	  tråkig	  dager.	  Hur	  förhåller	  sig	  Linköping	  Judo	  till	  Kanos,	  Kodokans,	  
IJF:s	  och	  SJF:s	  ställningstaganden	  i	  moralfrågor?	  Vad	  vill	  vi	  att	  folk	  skall	  tänka	  på	  när	  de	  hör	  
Linköping	  Judo?	  Hur	  skall	  vi	  förhålla	  oss	  till	  övrig	  budo	  och	  kampsport?	  Här	  vill	  vi	  uppmuntra	  
till	  fortsatt	  diskussion.	  Det	  framkastades	  förslag	  på	  en	  paroll:	  ”Linköping	  Judo	  –	  en	  klubb	  med	  
bredd,	  djup	  och	  spets”.	  Flera	  tycker	  att	  det	  rymmer	  mycket	  av	  vår	  strävan.	  Kan	  vi	  bjuda	  upp	  
mot	  det?	  Vill	  vi?	  

	  

Många	  av	  de	  frågor	  som	  lämnades	  till	  framtidskommittén	  handhas	  nu	  bättre	  av	  övriga	  kommittéer,	  
där	  lokalkommittén	  kommer	  att	  ha	  viktig	  roll.	  Vår	  förhoppning	  är	  att	  vi	  bidragit	  till	  att	  göra	  den	  egna	  
kommittén	  överflödig.	  

För	  Framtidskommittén	  2011-‐02-‐17	  

Olof	  Danielsson	  	  	  	  
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