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Luleå Ju-Jutsuklubbs infoblad 

ansvarig utgivare: Sara Markstedt 

Styrelsen 
Ordförande: Magnus Rönnqvist Vice ordförande: Oskar Eriksson 

Kassör: Agnetha Ruuth Sekreterare: Joakim Lifbom 

Ledamöter: Levi Nilsson Lind, Ingemar Westerlund 

Suppleant: Sanna Dahlberg 

I dojon hittar ni styrelsemötesprotokoll och klubbens stadgar samt policys. 

Har ni förslag eller funderingar till styrelsen går det bra att skicka dessa till 

e-postadressen styrelse@ljjk.se 

Tider för graderingshelgen 

15-16 december 2012 
Ansvarig för graderingshelgen är Sara Markstedt 070-584 19 77 

Graderingsavgiften för vuxna är 100 kr. För ju-jutsulek, knattar och barn är 

graderingen gratis. Bälten kostar 60 kr. Kom ihåg att ta med vattenflaska 

och jutsu-/monpass (knattar och ju-jutsulek har inga jutsu- eller monpass 

eller behöver nya bälten vid gradering). 

Lördag 15 december Söndag 16 december 

09.00 – 10.30 
Barn gul  orange () 

10.00 – 11.30 
Ju-jutsulek (Elin/Sara/Jan-Åke) 

10.30 – 12.00 
Barn orange  grön () 

Barn grön  blå () 

11.30 – 13.00 
Knatte nybörjare  ett streck 

(Isabell/Maria/Ita) 

12.00 – 14.00 
Vuxna gul  orange () 

Vuxna nybörjare  gul () 

13.00 – 14.30 
Knatte avance  (Sanna/Johan L/Johan K) 

Barn nybörjare  gul () 

14.00 – 16.00 
Vuxna orange  grön () 

Vuxna grön  blå () 
Barn blå  brun () 
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 Terminsavslutningen för vuxna 
Vi samlas på restaurang Waldorf lördag 15 december klockan 18.30.  

Anmälningslista finns i dojon. 

Städdag innan graderingen 
Fredagen den 14e december klockan 18.00 samlas alla för att hjälpa till med 

städning och ställa i ordning i dojon inför helgens aktiviteter.  

Klubben bjuder på glögg och fika. 

Träning under juluppehållet 
På onsdagar mellan 19 december – 9 januari klockan 19.00 håller Oskar 

Eriksson, 1a dan, pass för de i alla vuxengrupperna som inte klarar av ett 

uppehåll på fyra veckor.  

Terminsstart vårterminen 2013 
Skriv in måndagen den 14 januari i kalendern för då kastar vi igång ter-

minen med ett uppstartspass (mellan 18.30 – 19.45) för alla medlemmar. 

Vuxna, barn, knattar och jutsulekare tränar och har roligt tillsammans på 

mattan. Kom ihåg vattenflaskan, det blir svettigt när mattan är full! 

Städning av dojon 
Innan terminen börjar hjälps vi åt med att städa dojon, alla vill vi väl träna i 

en fräsch lokal? De som tränar i vuxengrupp bör komma, men alla med an-

knytning till klubben är varmt välkomna. Ju fler vi är som hjälps åt, desto 

snabbare går det som bekant. 

Kom och hjälp till i dojon lördag den  

12 januari klockan 10.00! 

Klubben bjuder som vanligt på mat!   
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Nybörjarintag 
Nybörjargrupperna öppnar för intag vecka 4. 

Vi har nybörjargrupper för knattar (7-8 år), barn (9-13 år) och vuxna (14 år 

och uppåt).  

Alla intresserade är välkomna att prova på träningen i två veckor. 

Preliminärt schema för våren 2013 

Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Söndag 
18.00 – 19.15 

Barn nybörjare 
17.30 – 18.15 

Ju-jutsulek 
18.00 – 19.15 

Barn gul 
18.00 – 19.15 
Barn avance 

12.00 – 15.00 
Städtid 

19.15 – 20.30 
Vuxna nybörjare 

Vuxna gul – 
orange 

18.15 – 19.30 
Barn orange 

19.15 – 20.30 
Vuxna nybörjare 

Vuxna gul - 
orange 

19.15 – 20.30 
Vuxna avance 

16.00 – 17.00  
Knatte  

nybörjare 

20.30 – 21.45 
Vuxna avance 

19.30 – 20.45 
Barn avance 

  17.15 – 18.15 
Knatte avance 

Vårläger 2013 
16-17 februari kommer förbundsinstruktörerna Jonas Mokvist 5e dan och 

David Gülger 4e dan upp till Luleå för att hålla ett läger. David var upp förra 

våren och höll ett uppskattat läger för klubbens vuxna medlemmar till-

sammans med Rob Haans. Jonas brukar vanligtvis komma upp och hålla 

barnläger, senast var han nu första helgen i december och höll barnläger 

med Johan Halvardson, 5e dan, men han är även en uppskattad vuxenin-

struktör. Så passa på att träna för två duktiga och inspirerande instruktörer. 

Anmälningsformulär finns på www.ljjk.se/lager/varlager2013.  

Övrigt 

I Budoshopen (längst in i dojon) säljer vi bland annat systemböcker, gi 

(dräkter) och klubbmärken. Den här terminen har vi även beställt in nya t-

shirts, hoodtröjor, vattenflaskor och knivar för träningen. Det finns även 

buffar och mössor om du är kall om huvudet. Har du dålig fantasi om vad du 

ska köpa för julklappar kan du få lite inspiration i Budoshopen.  

http://www.ljjk.se/lager/varlager2013
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Medlemsavgifter 
Avgifterna ska varje termin betalas in till klubbens plusgirokonto. Blanket-

ter finns i dojon. Har ni frågor ta kontakt med er instruktör. 

Plusgironr 4 356 642-1 

G r u p p A v g i f t  
Jutsulek (5-6 år) 300:- 
Knattar (7-9 år) 550:- 
Barn (10-13 år) 550:- 
Vuxna (14- år) 900:- 
 

S p e c i a l A v g i f t  
Familj medlemsavgift för familj 1000:-  

+ träningsavgift 200:-/barn, 400:-/vuxen  
(exempel 2200 kr för familj med 2 vuxna +2 barn) 

Syskon (i barngrupp) medlemsavgift för syskon 600:-  
+ träningsavgift 200:-/barn 
(exempel 1000 kr för två syskon) 

Hjälpinstruktör 450:- 
Huvudinstruktör Som huvudinstruktör betalar man ingen avgift 

Sommarträning 
(tränande från andra klubbar) 

300:- 

Inbetalning 

Vid betalning ange namn, födelsedata (ÅÅMMDD), adress och grupptillhörighet på medlemmen. 

Om det är flera medlemmar på samma blankett var tydlig med vem som hör till vilken grupp. Vid 

internetbetalning, se till att namn på medlemmen, födelsedata och grupptillhörighet är angivet. 

Medlemsavgiften ska vara betald senast den 28 februari.  

Jul-jutsu 
Klockan 10.00 på julafton håller Sanna Dahlberg, 1a dan, ett pass för  

medlemmar i vuxengrupperna med hårda klappar, smällkarameller och jul-

inspirerade jutsutekniker. Kom och gör plats för julgröten! 

God Jul och Gott Nytt År! 
önskar Luleå Ju-jutsuklubb 

vi ses igen på mattan måndagen den 14 januari om inte förr! 


