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Verksamhetsberättelse 2013-2014 för LJJK 

Verksamhetsåret 2013-09-01 - 2014-08-31 

Styrelsen 2013/2014 
Styrelsen har under verksamhetsåret bestått av;  

Ordförande  Magnus Rönnqvist 
Vice ordförande  Oskar Eriksson 
Kassör  Agnetha Ruuth 
Sekreterare Beatrice Lundin 
Ledamot  Levi Nilsson Lind 
Ledamot Sara Markstedt  
Suppleant  Isabell Palo 

Under verksamhetsåret har styrelsen samman-
trätt 16 gånger. Styrelsens uppgift under verk-
samhetsåret har varit att arbeta med de lö-
pande frågorna som har kommit under året 
samt verka för att följa verksamhetsplanen som 
antogs vid årsmötet. 

Övriga förtroendeposter 
Valberedningen 
Valberedningen har under verksamhetsåret 
bestått av; 

Johnny Töyrä, sammankallande 
Markus Lampinen  

Revisor 
Revisor har under verksamhetsåret varit; 

Ingemar Westerlund 
Sanna Dahlberg, suppleant 

Träningsverksamhet 
Luleå ju-jutsuklubb har under verksamhetsåret 
2013/2014 bedrivit verksamhet i form av ju-
jutsu-träning. Träningen har under hösten varit 
fördelad på 9 grupper med 14 pass i veckan. 
Även detta år har klubben fortsatt med sats-
ningen på ju-jutsulek för barn i ålder 5-6. Grup-
pen har varit väldigt populär och vi har varit 
tvungen att införa en kölista. Införandet av kö-

listan har gjort att det har blivit lättare att kon-
trollera antalet i grupperna och det blir mer 
rättvist.  

Vuxenverksamhet 
Träningen i vuxengrupperna är uppdelad i tre 
olika grupper baserat på vilken grad man har 
uppnått.  
De instruktörer som har gjort ett bra jobb under 
höstterminen 2013 har varit; 

Vuxna nybörjare 
Henrik Omark, Marcus Holmberg, Emil Eklöf och 
Maria Mäklin 

Vuxna gul-orange 
Ester Weinz-Edefall, Samuel Rönnbäck, Ingemar 
Westerlund och Isabell Palo 

Vuxna avance 
Oskar Eriksson, Magnus Rönnqvist, Johnny 
Töyrä och Sara Markstedt 

Vårterminen 2014 var följande instruktörer 
ansvariga för träningen i vuxengrupperna. 

Vuxna nybörjare 
Oskar Eriksson, Roger Öman, Marcus Holmberg 
och Emil Eklöf 

Vuxna gul-orange 
Isabell Palo, Malin Nilsson, Ingemar Westerlund 
och Mattias Persson 

Vuxna avance 
Oskar Eriksson, Magnus Rönnqvist och Johnny 
Töyrä 

Barnverksamhet 
Träningen för klubbens medlemmar mellan 5-13 
år har under året bedrivits i sex olika grupper 
från ju-jutsulek för 5-6 år, knatte för 7-8 år samt 
barn mellan 9 och 13 år. Utöver ordinarie trä-
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ningstillfällen har klubben även anordnat läger 
för barnen med externa instruktörer. 

 

Instruktörer som har gjort ett fantastiskt jobb 
under höstterminen i barngrupperna har varit; 

Ju-jutsulek  
Elin Johansson och Levi Nilsson Lind 

Knatte nybörjare  
Agnetha Ruuth, Rickard Nordlander och Tova 
Näslund 

Knatte avance  
Tomas Jönsson, Malin Nilsson och Helena Ökvist 

Barn nybörjare/gul 
Agnetha Ruuth, Maria Mäklin och Markus Lamp-
inen 

Barn orange 
Levi Nilsson Lind och Mattias Persson 

Barn avance  
Beatrice Lundin, Agneta Mäklin, Lena Lundmark, 
Matts Rehnström och Mikael Sandling 

Vårterminen 2014 var det följande instruktörer 
som instruerade i barngrupperna. 

Ju-jutsulek 
Elin Johansson, Levi Nilsson Lind, Beatrice Lund-
in och Mikko Timonen 

Knatte nybörjare  
Sara Markstedt, Tova Näslund, Jacob Keskitalo 

Knatte avance 
Tomas Jönsson, Sara Markstedt, Jacob Keskitalo, 
Mats Johansson och Agnetha Ruuth 

Barn nybörjare 
Agnetha Ruuth och Markus Lampinen 

Barn gul 
Levi Nilsson Lind 

Barn orange 
Maria Mäklin 

Barn avance 
Beatrice Lundin, Henrik Omark, Lena Lundmark, 
Agneta Mäklin, Matts Rehnström och Mikael 
Sandling 

Julträning 2013 
Under juluppehållet hölls ett par gemensamma 
pass för barn avance och vuxengrupperna. 

Sommarträning 2014 
Under sommaruppehållet håller klubben en 
träning i veckan med olika instruktörer varje 
vecka. Detta är ett tillfälle för de som normalt 
inte instruerar, men kanske är sugen att börja 
instruera, att prova på hur det är att vara in-
struktör. Denna sommar har även Jonas Sjö-
ström från Nordic Fighters hållit i ett uppskattat 
pass. Passen är öppna för medlemmar i barn 
avance och vuxengrupperna. På grund av det 
varma vädret har det varit lite jobbigt att träna i 
lokalen eftersom ventilationen inte klarar av 
det. 

Tävlingsverksamhet 
Under Norrlandslägrets traditionsenliga ne waza 
cup ställde Ester Weinz och Joakim Åhman upp. 
Ester förlorade tyvärr båda sina matcher, men 
för Joakim gick det bättre som efter tre vinster 
tog sig till final där han slutade som tvåa i sin 
viktklass. Många av de som är med och tävlar 
tränar brazilian jiu-jitsu eller MMA men våra 
medlemmar gjorde det bra.  

Träningsläger 
För att fortsätta utvecklingen hos våra med-
lemmar verkar Luleå ju-jutsuklubb för att an-
ordna läger hemma men även genom att upp-
muntra medlemmar att åka iväg på läger till 
andra delar av jutsu-Sverige för att ta del av 
andra instruktörers visdom och tankar kring 
tekniker samt att nätverka för utvecklingen av 
dem själva och klubben. 

Träningsläger hemma 
Höstläger 
Helgen 19-20 oktober kom Shihan Ulf Bäckström 
till Luleå för att hålla ett läger med fokus på 
graderingstekniker till de olika graderna. Som 
vanligt var det ett mycket givande och instruk-
tivt läger med ingående teknikförståelse. 
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Vinterläger 
Det var 47 stycken anmälda till vinterlägret med 
förbundsinstruktörerna Karin Ersson, 5e dan 
från Uppsala och David Gülger 4e dan från Öre-
bro. Det var några deltagare från Piteå Budo-
klubb, Umeå Budoklubb samt en från Uppsala 
och en från Örebro som hade tagit sig till Luleå 
för att vara med på lägret som var mycket upp-
skattat läger med total 7 pass för båda grupper-
na samt ett extra pass för de med 1 kyu eller 
högre.  

Instruktörerna var mycket nöjda med lägret och 
arrangemanget runt omkring. På lördagen var 
ett 20-tal som samlades i dojon för att äta mid-
dag och umgås vilket också var uppskattat av 
alla som var med. 

Träningsläger borta 
Norrlandsläger i Umeå 
Helgen den 1-3 november hölls det traditionsen-
liga Norrlandslägret i Umeå. 12 vuxna medlem-
mar åkte ner till Umeå tillsammans med Budo-
klubben Tomoe från Kiruna, som återigen hade 
hyrt en stor buss som samtliga medlemmar från 
Luleå Ju-Jutsuklubb fick plats i.  

Fredagen började traditionsenligt med ett trä-
ningspass i fyra olika grupper, där lägerdelta-
garna blev indelade i grupper baserat på bältes-
grad, stil och ålder. Efter passet gick vi till skolsa-
len där vi huserade under helgen för att få några 
timmars sömn innan lördagens första pass.  

Under lördagen var det några morgonpigga 
deltagare som deltog i ett Qi Gong-pass med 
Lars Stålnacke.  Under helgen kunde man även 
detta år inrikta sig efter tre olika spår. Det fanns 
ett Ju-Jutsu Kai spår, där deltagarna fick prova 
på systemets tekniker i olika former och scen-
arion, ett spår som inriktade sig på sport-jutsu 
där fokus låg på kast, BJJ och tekniker på mat-
tan. Slutligen fanns det också möjlighet att in-
rikta sig på det mer traditionella spåret med Lars 
Stålnacke som instruktör. Alla deltagare kunde 

fritt välja vilka pass som man ville delta i, vilket 
vissa utnyttjade till fullo och tränade så mycket 
som möjligt. Söndagen avslutades med en ge-
mensam avslutning, där bland annat deltagarna 
tackades av för att de kommit, instruktörerna 
tackades av och en del priser delades ut.  

Lägrets instruktörer bestod bland annat av, 
shihan Bertil Bergdahl, 8e dan i Ju-Jutsu Kai, 
sensei Stefan Forsman, 5e dan i Ju-Jutsu Kai, 
sensei Jens Wallström 3e dan i Ju-Jutsu kai, 
sempai Ida Blomberg, 1a dan i Ju-Jutsu Kai, Lars 
Stålnacke, 5e dan i Ju-Jutsu Kai och 2a dan i 
Iaido, Magnus Johansson, Kali, Ida Hansson samt 
många fler.  

Allhelgonaläger i Uppsala 
Under helgen 1-3 november åkte Ingemar Wes-
terlund ner till Uppsala för att representera 
Luleå ju-jutsuklubb på årets Allhelgonaläger. 

Kai Camp III i Örebro 
Sanna Dahlberg åkte ner till Örebro för att vara 
med på Kai Camp i februari och där blev hon 
utnämnd till ”årets kai-campare”. 

Danträningsläger 
Den 28 september åkte Joakim Lundgren, Sara 
Markstedt, Beatrice Lundin, Isabell Palo och 
Samuel Rönnbäck ner till Umeå för ett danträ-
ningsläger med shihan Ulf Bäckström, Hudiksvall 
ju-jutsuklubb och shihan Hans Brändström, 
Björkstadens ju-jutsuklubb. Lägret är till för de 
som planerar att gradera till 1a eller 2a dan den 
närmaste framtiden för att de ska ha möjlighet 
att ställa frågor till medlemmar i Riksgraderings-
kommittén (RGK) angående tekniker och för att 
de i RGK ska ha möjlighet att se dem innan det 
är dags för gradering. Som förra gången var det 
ett uppskattat endagsläger där man fick råd och 
tips om tekniker och även information från SJJFs 
styrelse där shihan Hans Brändström ingår. 
Denna gång var det även mycket prat om det 
kommande graderingstillfället i Umeå. 

Påskläger i Linköping 
Beatrice Lundin, Levi Nilsson Lind, Tova Näslund, 
Oskar Eriksson, Isabell Palo, Magnus Rönnqvist 
och Sara Markstedt åkte ner till Påsklägret som 
hölls för 40:e gången i Linköping. Det blev 
många pass för många högt graderade instruk-
törer inom Ju-jutsu Kai. Levi gjorde oss stolta 
genom att bli vald till aktivast elev i brungrup-
pen. Oskar, Isabell och Magnus fick även visa 
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framfötterna och vara med och döma under 
lägrets stiltävling. 

Barnläger 
Varje termin försöker klubben att anordna minst 
ett läger för klubbens medlemmar i barngrup-
perna.  

Norrlandslägret i Umeå 
Till 2013 års Norrlandsläger Barn åkte fyra an-
svariga vuxna och cirka 10 barn med. Barnen 
delades under helgen upp i olika grupper så att 
de skulle ha möjlighet att lära känna andra ele-
ver från olika klubbar ute i landet. Under helgen 
följde olika aktiviteter för barnen då de bland 
annat fick lösa en mordgåta under lördagskväl-
len och gemensamt i grupperna tävla för att 
vinna ett pris som delades ut under söndagens 
gemensamma avslutning.  

Under fredagen fick samtliga elever träna till-
sammans med varandra under ledning av Ida 
Blomberg, 1a dan i Ju-Jutsu Kai. Under övriga 
helgen delades den stora barngruppen i två och 
eleverna hade då möjlighet att träna för flera 
olika instruktörer, däribland Bertil Bergdahl 8e 
dan i Ju-jutsu kai och Stefan Forsman, 5e dan i 
Ju-Jutsu kai. 

Adventsläger 
Barn- och knattelägret som anordnades helgen 
30 november - 1 december med förbundsin-
struktörerna Johan Halvardsson och Jonas 
Moqvist var väldigt uppskattat av såväl barn, 
instruktörer och föräldrar. Under de två dagarna 
hade barnen från de olika grupper möjlighet till 
sammanlagt fyra pass, tre i den egna gruppen 
och ett avslutande gemensamt pass för alla 
lägrets deltagare.  

 

Samtliga pass bestod av blandade tekniker, ne 
waza och randori mycket utifrån klubbens egna 
instruktörers önskningar.  

Efter sista passet togs en gemensam gruppbild 
och de två instruktörerna tackades och fick 
motta varsin gåva från klubben. 

Instruktörsutbildningar och -träffar 
För att utveckla instruktörernas kompetens och 
kunskapsnivåer anordnar klubben under verk-
samhetsåret instruktörsutbildningar och -träffar. 
En del i att utveckla instruktörerna är möjlighet-
en för dem att åka på läger utanför klubben. 
Klubben uppmuntrar alla sina instruktörer att 
åka runt i Sverige på så mycket läger som de kan 
för att kunna utvecklas i sin ju-jutsu. För att göra 
det lite lättare för instruktörerna att kunna åka 
iväg sponsrar klubben dem genom att till exem-
pel betala lägeravgift, eller resor. Det finns även 
mat tillgängligt i frysen som instruktörerna kan 
äta gratis. 

Instruktörsträffar 
Tisdagen den 17 december samlades 15 instruk-
törer i dojon för att äta gemensamt julbord och 
lyssna på Gustav Lövbrand prata om stretching-
ens nytta för träning. Dessutom pratade Oskar 
om vad man bör tänka på som instruktör och 
lite tips om hur man kan lägga upp ett tränings-
pass. 

Lördagen den 22 februari samlades 16 instruk-
törer i dojon för att gå igenom de administrativa 
delarna i att vara instruktör. Bland annat gick 
man igenom nya LOK-stödsregler från 2014-01-
01, vikten av att vi har medgivande från alla 
medlemmar, hur man kontrollerar medlemsav-
giften och hur Idrottonline fungerar. Dessutom 
diskuterades det om vad vi har för värdegrund i 
klubben. 

Inför kommande hösttermin samlades flera av 
klubbens instruktörer i dojon i början av augusti 
när det var som varmast ute. Ledorden för pas-
set var grundprinciper, ta med, ta distans eller 
gå mot. Magnus och Oskar höll i passet och gick 
även igenom vilka balansbrytningar som gäller i 
våra sex grundtekniker. 
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Utbildningar 
Future Challenge 
Under en helg i november och en helg i mars var 
Magnus Rönnqvist, Oskar Eriksson och Isabell 
Palo ner till Uppsala för att representera Luleå 
Ju-jutsuklubb vid Future Challenge. Future Chal-
lenge är en satsning från Svenska Ju-
jutsuförbundet för att få ungdomar inom spor-
ten att engagera sig i arbetet och utvecklingen 
inom klubbarna och förbundet. Under dessa 
tillfällen får ungdomarna vara med och disku-
tera förbundets framtid och hur verksamheten 
ska styras i framtiden. Oskar, Isabell och Magnus 
tycker att Future Challenge är mycket givande 
och ser fram emot kommande läger.  

D-kurs 12 april  
Magnus och Johnny höll en D-kurs för Jacob 
Keskitalo, Mikko Timonen, Christian Lövgren, 
Matts Rehnström och Mats Johansson där de 
bland annat fick prova på att instruera egna 
tekniker. 

C-Kurs 
20-22 september anordnade klubben tillsam-
mans med förbundet en C-instruktörskurs med 
kursledare Stefan Forsman, 5e dan. Deltagare 
på kursen var från Boden, Luleå, Umeå och Pi-
teå. När helgen var över och deltagarna hade 
fått gå igenom allt möjligt nyttigt om träning och 
förbundet hade förbundet 12 nya licensierade 
C-instruktörer varav sex stycken från Luleå.  

 

Barnkurs 
Första helgen i maj satt nio av klubbens instruk-
törer samt instruktörer från Piteå, Umeå och 
Hudiksvall i skolbänken för att bli extra duktiga, 
och dessutom licensierade barninstruktörer. 
Kursledare för helgen var Tobias Back från Kö-
ping ju-jutsu. Tobias är även barnansvarig inom 
förbundet. Det var mycket intressant, lärorikt 
och gav många nya idéer på hur man ska lägga 
upp en träning och vad man kan göra under ett 
pass. Redan på söndagen fick två knattegrupper 

erfara en förändring hos sina instruktörer med 
nya spännande och roliga moment i träningen. 

Helgen resulterade i att klubben nu har nio in-
struktörslicenser för barnledare. Deltagare på 
kursen var Elin Johansson, Tomas Jönsson, Sara 
Markstedt, Samuel Rönnbäck, Levi Nilsson Lind, 
Maria Mäklin, Tova Näslund, Marcus Holmberg 
och Mattias Persson från Luleå. 

Läger 
Som en förmån för klubbens instruktörer spons-
rar klubben de instruktörer som åker på Norr-
landslägret med resekostnaderna, så även i år.  

Graderingar 
Efter eleverna har tränat den minimumtid som 
krävs för ett bälte ges de möjlighet att gradera. 
Luleå ju-jutsuklubb arrangerar helger i slutet av 
terminen för graderingar med försäljning av fika 
och profilkläder. Familj och vänner är välkomna 
att komma och titta på graderingarna.  

Höstterminens graderingar 
Under lördagen 14e december graderades 1 till 
1a kyu, 7 till 4 e kyu, 11 till 4e mon, 7 till 2a 
mon, 5 till 3e mon, 5 till 5e kyu, 16 till 5e mon, 

Dessutom kom det några medlemmar från PBK 
för att graderas, och de fick åka hem med två 
nya med 5e kyu och två nya 4e mon. 

 

Extra graderingar 
Onsdag 6e november höll Agnetha Ruuth en 
gradering för två upp till 5e mon. 

Vårterminens graderingar 
Extra graderingar 
Agnetha graderade 4 st till knatte 1 streck 15 
jan. 

Lördagen den 1:a mars höll Beatrice Lundin och 
Levi Nilsson Lind i graderingar för några av ele-
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verna från barn avance som av olika anledningar 
missat sina graderingar i december. Under ef-
termiddagen graderades 1 till 3:e mon, 3 till 2:a 
mon och 3 till 5:e kyu. 

Under graderingshelgen i juni graderades totalt 
13 nya ju-jutsulekstreck, 39 nya knattestreck, 17 
till 5e mon, 8 till 4e mon, 5 till 3e mon, 6 till 2a 
mon och 6 till 1a mon i barngrupperna. 

I vuxengrupperna graderades 10 till 5e kyu, 7 till 
4e kyu, 8 till 3e kyu, 1 till 2a kyu och 2 till 1a kyu 
varav 1 från Piteå Budoklubb. 

Gradering för Piteå Budoklubb.  
Onsdagen den 23 april höll Ingemar Westerlund 
gradering för Piteå Budoklubb och graderade 
två stycken till 1a kyu, brunt bälte. Johnny Töyrä 
åkte också ner till Piteå och graderade en av 
Piteå Budoklubbs medlemmar till 2a kyu. 

Dangraderingar 
Lördagen den 9 november var det sex av klub-
bens brun- och svartbälten som hade tagit sig 
ner till Umeå för att försöka upp till nästa grad i 
systemet. Först ut på morgonen klockan 12 var 
Beatrice Lundin och Isabell Palo som gjorde en 
mycket bra gradering för Riksgraderingskommit-
tén som denna gång bestod av shihan Ulf Bäck-
ström, shihan Bertil Bergdahl och soke Hans 
Greger. Det var med bravur godkänt för båda 
tjejerna. 

Klockan 15 var 
det så dags för 
Oskar Eriksson 
med uke Samuel 
Rönnbäck, 
Magnus Rön-
nqvist och 
Johnny Töyrä 
samt Joakim Lundgren med uke Sara Markstedt 
och Levi Nilsson Lind att gå upp på mattan för 
att försöka till ni-dan, 2a dan. Efter två timmar 
på mattan stod det klart att samtliga fyra kla-
rade sin gradering och det var till stort jubel de 
fick motta sina nya bälten och graderingsbevis. 
Alla gjorde en mycket bra gradering och det var 
kul att vara med och titta på, förhoppningsvis 
kommer det flera tillfällen då RGK kommer nor-
röver och håller i graderingar så att flera har 
möjlighet att komma och titta och heja på.  

På söndagen samlades de som hade graderat på 
Nordpoolen för att umgås och bada lite bubbel-

pool och ångbastu för att mjuka upp ömma 
muskler. 

7e december åkte Samuel Rönnbäck och Henrik 
Omark ner till Bosön för sin gradering till första 
dan, vilken de klarade med besked. 

Ester Weinz Edefall åkte ner till Bosön med Sara 
Markstedt som kastdocka den 17 maj och kla-
rade där av sin gradering till första dan.  

Uppvisningar 
På kulturnatten 7e september i Luleå samlades 
7 medlemmar hos Agnetha för att sedan gå runt 
i centrum och informera stadens innevånare om 
Luleå Ju-jutsuklubb. Hos Agnetha fick deltagarna 
möjlighet att fika och prata ihop sig om vilka 
områden de skulle dela upp sig på och vilken av 
grupperna som skulle ansvara för att hänga upp 
klubbens affischer på anslagstavlorna längs 
Storgatan. Gruppen delades upp i par om två 
och under cirka en timmas tid gick medlemmar-
na runt i centrum och delade ut informations-
lappar till olika personer som vistades där. Ef-
teråt samlades deltagarna hos Agnetha där de 
reflekterade hur det hade gått innan alla åkte 
hem.  

Medlemsaktiviteter 
Helgen 19-20 juli var fem stycken medlemmar 
och paddlade kajak och kanot på Luleälven mel-
lan Boden och Luleå. Cirka två mil vardera dagen 
blev det med stopp för lunch i Sävastnäs på 
lördagen. Kvällen spenderades på Grundet i 
Sunderbyn där det även passades på att gå på 
Geocaching-jakt.  

 

Terminsstart och –slut 
Inför varje terminsstart så anordnar klubben en 
städdag där lokalen städas ordentligt och en del 
underhållsarbete fixas. Klubben bjuder de med-
lemmar som kommer på fika och lunch.  

När varje termin är slut så anordnar klubben 
graderingar för de som har uppfyllt kraven för 
sitt nya bälte och i samband med det har vi även 
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terminsavslutningar för barn- och vuxengrup-
perna. 

Höstterminen 
Avslutningen för vuxna höll till i Budocenter 
med god mat och gott sällskap. Som vanligt blev 
det god mat och efterrätt för alla som var med. 
Det blev även svärdsutdelning till de som kla-
rade sina dangraderingar under höstterminen.  

 

Vårterminen 
I stället för den gemensamma träningen som vi 
brukar ha varje terminsstart började vi vårter-
minen med en uppvisning som var öppen för 
alla. Det kom ett 40-tal intresserade som tittade 
på uppvisningen. Inför uppvisningen var ett 15-
tal medlemmar och delade ut informationsblad i 
postlådor över stora delar av Luleå. 1500 lappar 
delades ut, så det var tråkigt att det inte var fler 
på uppvisningen.  

Vårens barnavslutning var den bästa på länge 
och vi fick många uppmuntrande tack från för-
äldrar och barn. Isabell Palo som var ansvarig för 
avslutningen hade ordnat med en bana med 
olika uppdrag och klurigheter där barnen måste 
samarbeta i olika grupper. När alla var klara med 
banan bjöd klubben på egengrillade hambur-
gare. Terminsavslutningen för vuxna var även 
detta år brännboll och hamburgare.  

Budocenter 
Städning 
Under höst- och vårterminen har Beatrice Lund-
in tillsammans med Levi Nilsson Lind ansvarat 
för städningen av dojon. 

Satsningar på Budocenter 
Klubben har under verksamhetsåret utfört en 
del underhåll i lokalerna. Sofforna i relaxen har 
bytts ut och en ny TV, ny dator till relaxen samt 

en blueray-spelare har införskaffats i hopp om 
att relaxen kommer att användas mer av med-
lemmarna. Inköp av vaxduk att ha på försälj-
ningsbord vid graderingar har köpts in. Dörren 
till el-centralen vid lekhagen har målats med 
magnet- och skoltavlefärg för att kunna använ-
das som anslagstavla vid försäljning. Dukar att 
ha på borden vid graderingar har köpts in och 
använts vid graderingarna. Sex tavlor med tek-
niker för mon, kyu och dangrader har hängts 
upp i lokalen. 

Inför höstterminens start 2014 har Marcus 
Holmberg målat ett motiv av en björn i gi på 
väggen i lekhagen för att pigga upp den lite.  

 

Uthyrning av Budocenter 
Fyra tillfällen till BYA väktarskola där Calle Bo-
man höll i pass och en gång till Bushido Luleå 
Budoklubb som sov i lokalen. 

LARV 
Fredagen den 22 november var dojon uthyrd till 
projektgruppen för LARV på Luleå tekniska uni-
versitet. Sanna Dahlberg och Gustav Lövbrand 
höll ett uppskattat ju-jutsupass för gruppen och 
därefter bastade de innan de åt mat i lokalen.  

Externa samarbeten 
Måndagen den 
andra september 
hade tränande i 
avancepasset 
möjlighet att 
träna för Calle 
Boman, 7e dan 
ju-jutsu. Calle har 
lång erfarenhet 
inom försvaret 
och polisen och 
höll ett mycket 
intressant och givande pass. 
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Vid två tillfällen under våren har Samuel Rönn-
bäck och Henrik Omark hållit ett pass för en 
grupp pojkar i 12-års åldern som i vanliga fall 
tränar med Luleå hockey. 

I februari var Tomas Jönsson och Isabell Palo på 
en skola och höll information/pass för förskole-
klassen och ettan på Persöskolan. De visade upp 
ju-jutsu och hur man jobbar för en bra miljö 
bland sina medmänniskor på sko-
lan/arbetet/samhället (aktivt och proaktivt mot-
verkar mobbing). Passen var väl mottagna av 
både elever och lärare som tyckte att det var 
väldigt bra. Kul att se elevernas funderingar och 
till viss del förändringar i attityd efter passet. 

Extra  
Som en del i satsning på träning i Luleå erbjöds 
klubben att vara med i en specialbilaga till Extra 
i mitten av augusti 2014.  

Luleåfotograferna 
Klubben kontaktad av Luleåfotograferna som 
jobbar med en kalender för 2015 för att få Lu-
leås innevånare att prova på nya träningsformer 
och Luleå ju-jutsuklubb kommer att vara med i 
kalendern med tillfällen för de som är intresse-
rade av att prova på ju-jutsu. Förhoppningsvis 
kommer det att innebära fler nybörjar under 
2016. 

Levi har under vårterminen varit på Montessori-
skolan och vid två olika tillfällen har han haft 
prova-på-pass för elever i årskurserna 7-9, Ag-
netha och Beatrice har också varit med och 
hjälpt till under dessa tillfällen. 

Budoshopen 
Som vanligt har klubben haft försäljning av giar 
och andra artiklar via Budoshopen. Det har in-
handlats en ny iZettle-läsare med pinkod som 
har förenklat försäljningen. Vi har provat nya t-
shirts i rosa, turkost och marinblått som visade 
sig vara väldigt populära. 

Hemsidan och facebook 
Under verksamhetsåret har Sara Markstedt varit 
ansvarig för uppdatering och information på 
både hemsidan och facebook. Under året har 
det dock varit problem med gränssnittet för 
uppdatering av hemsidan så det har inte varit så 
lätt att göra uppdateringar.  

Bästa elev 2013 
Som brukligt är utnämnde styrelsen årets bästa 
elev för 2013. Detta år gick utnämningen till 
Maria Mäklin, 2a kyu. 

Övrigt 
Vårruset 
För andra året i rad ställde några av klubbens 
medlemmar upp i Vårruset. Denna gång var vi 
ännu fler som var med. Agnetha Ruuth, Agneta 
Mäklin, Maria Mäklin, Isabell Palo, Lena Lund-
mark, Helena Ökvist, Tova Näslund, Ester Weinz, 
Josefin Böckert och Sara Markstedt.  

 

Efter avklarad målgång gick alla till Isabell och 
Oskar och åt en picknick som Agnetha Ruuth 
hade fixat. Till nästa år hoppas vi på fler delta-
gare. 

Styrelsen 2013/2014 tackar 
för förtroendet under det 

gångna verksamhetsåret och 
hoppas på ett bra kommande 
verksamhetsår med ett fan-
tastiskt firande av klubbens 

40-årsjubileum. 

Text: Beatrice Lundin, Sara Markstedt 

Bilder: Henrik Omark, Sara Markstedt 
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