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Verksamhetsberättelse 2014-2015 för LJJK 
VERKSAMHETSÅRET 2014-09-01 - 2015-08-31 

Styrelsen 2014/2015 
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 
Suppleant Mikko Timonen 

Under verksamhetsåret 2014/2015 har styrelsen 
sammanträtt 17 gånger. Styrelsens uppgift un-
der verksamhetsåret har varit att arbeta med de 
löpande 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; 

Tomas Jönsson, sammankallande 
Henrik Omark 
Lennart Olsson 
Roger Öhman 

Revisor 
Revisor har under verksamhetsåret varit; 

Ingemar Westerlund 
Tomas Jönsson, suppleant 

Träningsverksamhet 
Luleå ju-jutsuklubb har under verksamhetsåret 
bedrivit verksamhet i form av ju-jutsuträning. 
Träningen var under hösten fördelad på totalt 
11 grupper med 14 ordinarie pass i veckan samt 
ett randoripass för medlemmar i vuxengrupper-
na. Under vårterminen var träningen fördelat på 
10 olika grupper med 14 ordinarie pass i veckan 
samt ett öppet pass i veckan för medlemmar i 
barn avance och vuxengrupperna. 

Vuxenverksamhet 
Under höstterminen har klubben provat på att 
ha ett speciellt randoripass för de kyu- och dan-
graderade. För de vuxna har träningen varit 
fördelad i fyra olika grupper på höstterminen. 

 

1 Det är roligt med ju-jutsu 

Instruktörer i vuxengrupperna har under höst-
terminen varit; 

Vuxna nybörjare Roger Öhman, Levi Nilsson 
Lind, Emil Eklöf 

Vuxna gul-orange Agnetha Ruuth, Ester Weinz 
Edefall, Gustav Lövbrand, 
Malin Nilsson, Lena Lund-
mark 
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Vuxna avance Elin Johansson, Tomas Jöns-
son, Johnny Töyrä, Oskar Er-
iksson, Isabell Palo 

Randori Magnus Rönnqvist 

Vårterminen var följande instruktörer ansvariga 
för träningen i vuxengrupperna. Istället för ett 
randoripass har klubben erbjudit öppen matta 
på lördagar där alla i vuxengrupperna samt barn 
avance har kunnat träna valfritt.  

Vuxna nybörjare  Emil Eklöf, Roger Öhman, 
Malin Nilsson  

Vuxna gul-orange  Magnus Rönnqvist, Levi 
Nilsson Lind, Valtteri Pä-
ivärinta 

Vuxna avance Elin Johansson, Tomas Jöns-
son, Johnny Töyrä, Oskar Er-
iksson, Isabell Palo 

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

 

2 Förflyttningar är viktiga 

Instruktörer som har gjort ett fantastiskt jobb 
under höstterminen 2014 i barngrupperna har 
varit; 

Ju-jutsulek  Beatrice Lundin, Josefine 
Lundin, Mikko Timonen, Levi 
Nilsson Lind 

Knatte nybörjare  Sara Markstedt, Christian 
Löfgren, Valtteri Päivärinta 

Knatte ett streck Sara Markstedt, Mats Jo-
hansson, Jacob Keskitalo 

Knatte avance  Elin Johansson, Tomas Jöns-
son, Mats Johansson, Sara 
Lindberg, Jan Nilsson 

Barn nybörjare Agnetha Ruuth, Anton An-
dersson-Strand 

Barn gul Maria Mäklin, Oskar Franzén 

Barn orange Marcus Holmberg, Mattias 
Persson 

Barn avance  Henrik Omark, Ingemar 
Westerlund, Samuel Rönn-
bäck, Agneta Mäklin, Mikael 
Sandling, Matts Rehnström 

Ett extra stort tack till de föräldrar som ställer 
upp och hjälper till på passen även om de inte 
aktivt tränar i klubben.  

Vårterminen var det följande instruktörer som 
instruerade i barngrupperna. 

Ju-jutsulek Beatrice Lundin, Mikko Ti-
monen, Josefine Lundin, Joel 
Sundqvist, Levi Nilsson Lind, 
Oskar Eriksson, Isabell Palo 

Knatte nybörjare  Sara Markstedt, Christian 
Lövgren, Robin Lindqvist 
Ruth och Vidar Engström 

Knatte avance  Tomas Jönsson, Elin Johans-
son, Sara Lindberg, Mats Jo-
hansson, Jan Nilsson, Sara 
Markstedt, Jacob Keskitalo 
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Barn nybörjare  Marcus Holmberg, Jacob 
Keskitalo, Anna Tannersjö 

Barn gul Magnus Rönnqvist, Anton 
Andersson-Strand 

Barn orange  Maria Mäklin, Agnetha 
Ruuth, Mikko Timonen 

Barn avance  Henrik Omark, Mattias Pers-
son, Oskar Franzén, Lena 
Lundmark, Agneta Mäklin, 
Kevin Lindberg 

Julträning 2014 
Under juluppehållet håller klubben en träning i 
veckan med olika instruktörer varje vecka. Detta 
är ett tillfälle för de som normalt inte instruerar, 
men kanske är intresserad av att börja instruera, 
att prova på hur det är att vara instruktör. Pas-
sen är öppna för medlemmar i barn avance och 
vuxengrupperna.  

Sommarträning 2015 
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 intresserad av att 
börja instruera, att prova på hur det är att vara 
instruktör. Passen är öppna för medlemmar i 
barn avance och vuxengrupperna.  

40-årsjubileum 
Under 2015 firar klubben 40 år som förening 
och detta har vi försökt att uppmärksamma 
under året med extra aktiviteter och ett jubile-
umsläger. Ansvarig för firandet av vårt jubileum 
var Ingemar Westerlund som stod som projekt-
ledare. 

Kristi himmelsfärds dag, den 14 maj, anordnade 
Beatrice Lundin och Levi Nilsson Lind en dag 
med aktiviteter för klubbens medlemmar. För 
barnen fanns det möjlighet att vara med på 

aktiviteter och tävlingar inne i dojon, men klub-
ben bjöd även på hamburgare för de medlem-
mar som hade tagit sig till dojon i det dåliga 
vädret.  

I samband med detta hölls även en tipsrunda för 
både barn och vuxna för med diverse frågor från 
förr och nu med vinster till de som klarade av att 
svara mest rätt.  

Flera tavlor med Luleå ju-jutsuklubbs historia 
och diverse bilder från början 1975 till 2015 har 
satts upp på en av väggarna i dojon så att med-
lemmar kan titta och ta del av en del av klub-
bens historia.  

Marcus Holmberg, NistOne, fick i uppdrag att 
skapa en tavla för att fira klubbens jubileum lite 
extra.  

Marcus skapade även en design för jubileumst-
shirt som finns till försäljning. 

Jubileumsläger 
Sammanlagt närmare 130 deltagare, både barn 
och vuxna, var anmälda till jubileumslägret som 
hölls 15-17 maj med deltagare från Umeå Budo-
klubb, Hudiksvall ju-jutsuklubb samt Örebro 
Budoklubb som hade åkt längst för att vara med 
på lägret. Instruktörer var Ulf Bäckström, Hu-
diksvall, David Gülger, Örebro, och vår egen Elin 
Johansson som delade på ansvaret för att lära 
alla deltagare nya och nyttiga ju-jutsutrix.  

 

3 Första passet på Jubileumslägret 

Men vi fick även en inblick i hur ju-jutsun har 
utvecklats under tiderna när Ulf höll sitt nostal-
gipass med tekniker från alla tidigare system. 
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Det är alltid roligt att prova på gamla tekniker 
som man, vissa av oss, kommer ihåg från länge 
sedan. Även några “gamla” kamrater hittade 
upp på mattan efter några år bortavarande. Det 
är alltid kul att se de som hittar tillbaka igen. 

Jubileumsmiddag 
På lördagskvällen var det så dags för den efter-
längtade jubileumsmiddagen som anordnades 
med Isabell Palo och Lena Lundmark i spetsen. 
Till middagen var 55 stycken anmälda, både nya 
och “gamla” medlemmar. Kvällen började med 
mingel och välkomstdrink med ett bildspel med 
bilder från förr och nu.  

 

4 Mingel på jubileumsmiddagen 

Därefter var det dags för middag och underhåll-
ning i form av musik och uppträdande av styrel-
sen. Det bjöds även på utdelande av graderings-
uppmuntran till Levi Nilsson Lind och Mattias 
Persson som nyligen hade klarat av sin 1a dan 
gradering. Även förtjänsttecken delades ut till 
de som har många års arbete inom styrelsen 
eller på annat sätt förtjänat dem. Agnetha 
Ruuth tilldelades guld, Sara Markstedt tilldela-
des silver. Levi Nilsson Lind, Oskar Eriksson, 
Beatrice Lundin, Johnny Töyrä och Magnus Rön-
nqvist fick förtjänsttecken i brons. 

Ulf Bäckström, Mats Bäckström och Arnold Er-
iksson förärades titeln “Hedersmedlem i Luleå 
ju-jutsuklubb” och fick varsin tavla. 

En märkbart rörd Ulf Bäckström höll tal till jubi-
laren och bjöd även på sång tillsammans med 
Lars Olofsson och Arnold Eriksson. 

Som extra underhållning hade klubben bokat in 
Phire, en gycklargrupp från Luleå tekniska uni-

versitet som visade upp sina jongleringskonster. 
När det blev lite mörkare ute så höll de en upp-
visning med eld. 

 

5 Roger Carlsson gjorde ett uppskattat besök som instruktör 

Under veckan före och något pass efter jubile-
umslägret hade ordinarie instruktörer bytts ut 
mot andra “hemliga” instruktörer. I barngrup-
perna var det andra barninstruktörer från klub-
ben som höll i passen, men för de vuxna blev 
det pass med Ludvig Johansson, Roger Carlsson, 
Lars Olofsson som höll i en del av passen i stället 
för ordinarie instruktör.  

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 
Under helgen 4-5 oktober 2014 kom Shihan Ulf 
Bäckström, 8e dan, till Luleå för att hålla det 
traditionsenliga höstlägret. Det är alltid nyttiga 
träningspass med varierat innehåll. Mycket kon-
centration på graderingstekniker och randori för 
de olika graderna enligt de önskemål som hade 
ställts till Ulf. Det var närmare 40 medlemmar 
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som hade anmält sig till lägret och de flesta var 
på mattan och tränade. På lördagskvällen var 20 
deltagare på O’Learys och åt middag och um-
gicks.  

Träningsläger borta 

Nya Norrlandslägret i Umeå 
Helgen 31 oktober - 2 november åkte totalt 19 
medlemmar ner till det Nya Norrlandslägret i 
Umeå. De som åkte ner var Agnetha Ruuth, 
Agneta Mäklin, Christian Lövgren, Elias Johans-
son, Emelie Krekula, Emil Eklöf, Filip Hansson, 
Helena Ökvist, Henrik Omark, Jacob Keskitalo, 
Maria Mäklin, Mattias Persson, Noa Ökvist, Noel 
Wiggefors, Saga Lövgren, Sara Lindberg, Sara 
Markstedt, Valtteri Päivärinta och Vilhelm 
Åström. Detta år har lägret blivit ett förbundslä-
ger, därav det nya namnet - Nya Norrlandsläg-
ret, vilket innebar ett litet annat upplägg på 
träningen. Det var endast instruktörer från Ju-
jutsu Kai förutom Magnus Johansson från Kali 
de mano som är en filipinsk kampsport. Detta år 
var det Bertil Bergdahl, 8e dan, Jonas Mokvist, 
5e dan, Johan Halvardsson, 5e dan, Stefan 
Forsman, 5e dan, Tobias Back, 3e dan, Linda 
Taberman, 3e dan och Ida Blomberg 1a dan som 
instruerade från Ju-jutsu Kai. Många roliga pass 
blandat med att man fick lära känna nya ju-
jutsukas från flera klubbar samt återse gamla 
goda vänner gjorde att det blev ett mycket lyck-
at läger. 

Läger i Uppsala  
Samma helg som vi arrangerade Höstlägret i 
Luleå var Oskar Eriksson och Isabell Palo nere i 
Uppsala på läger. Oskar Eriksson hade blivit 
tillfrågad att komma och instruera på lägret, 
vilket var extra roligt. Det var ett fartfyllt 
jutsuläger, som fokuserade på ju-jutsu i tiden.  

Kai Camp III i Örebro 
Magnus Rönnqvist och Emil Eklöf körde tillsam-
mans ned till Örebro för att delta på Kai Camp 
III. Lägret var tufft men väldigt roligt och lärorikt 

samt att det uppmärksammades i ju-
jutsutidningen att de hade kört 200 mil för att 
träna 4 timmar. På vägen ner plockades Lukas 
Magnusson upp i Umeå samt Micke Törn i Hu-
diksvall. 

Danträningsläger 
Levi Nilsson Lind, Mattias Persson, Lena Lund-
mark och Agneta Mäklin åkte under lördagen 
den 14 februari ner till Umeå för att delta i dan-
träningsläger med Ulf Bäckström och Hans 
Brändström. Danträningarna är alltid lärorika 
och deltagarna får utvecklas på det som de kän-
ner att de behöver mest. Det är även ett tillfälle 
för delar av RGK (Riksgraderingskommittén) att 
få se de som har tänkt att gradera inom en nära 
framtid innan det är dags för gradering. Delta-
garna får även nyttig feedback från Ulf och Hans 
som har många års erfarenhet från att sitta med 
på dangraderingar. 

Påskläger i Linköping 
Sara Markstedt, Philip Skånberg och Ingemar 
Westerlund åkte ner till Påsklägret som repre-
sentanter från Luleå Ju-Jutsuklubb. Lägret var 
som vanligt mycket givande och en chans att 
träna för många högt graderade instruktörer 
från övriga delar av Sverige. Ingemar och Sara 
passade på att representera klubben på Svenska 
ju-jutsuförbundets årsmöte. 

 

6 Träning på Påsklägret 

Läger med Lasse Stålnacke 
Lördagen den 25 april arrangerade Umeå Budo-
klubb ett läger med Lars Stålnacke, 5e dan. 
Sammanlagt åkte nio medlemmar, Sara Mark-
stedt, Philip Skånberg, Christian Lövgren, Henrik 
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Omark, Beatrice Lundin, Levi Nilsson Lind, Robin 
Lindqvist Ruth, Johnny Töyrä och Tova Näslund 
ner på lägret. Det var ett väldigt lärorikt läger 
med pass inriktat mot både ju-jutsu kai och 
andra budostilar, bland annat fick man lära sig 
en liten del av en bokken kata. 

 

7 På väg till läger med Lars Stålnacke 

Sommarläger i Köping 
Detta år hade sommarlägret flyttats till Köping i 
regi av Tobias Back. Extra roligt detta år var att 
Oskar Eriksson hade blivit tillfrågad av förbundet 
att instruera på lägret. De som åkte ner för att 
representera klubben var Mattias Persson, 
Oskar Eriksson, Isabell Palo och Sara Markstedt. 
Under lägret hölls det graderingar till bland 
annat 4e dan där Jens Wallström och Anders 
Larsson från Umeå Budoklubb klarade av sina 
graderingar. För att gratulera dem till en lyckad 
gradering gav klubben dem varsin kniv. 

Barnläger 
Varje termin försöker klubben att anordna minst 
ett läger för klubbens medlemmar i barngrup-
perna. Klubben försöker också att uppmuntra 
medlemmar i barngrupper att åka på externa 
läger. 

Adventsläger i Luleå 
Under höstens adventsläger 29-30 november 
deltog cirka 110 barn. Johan Halvardsson och 
Jonas Mokvist kom sedvanligt upp till oss i Luleå 
och bjöd på ett kanonkul och lärorikt läger med 
temat “stiltävling”. Lägret avslutades på sönda-
gen med en stiltävling där cirka 80 av deltagarna 
var med i olika tävlingsgrupper. 

Nya Norrlandslägret Barn i 
Umeå 
Totalt var det sju medlemmar i barngrupperna 
som åkte ner till Umeå för årets läger, Elias Jo-
hansson, Emelie Krekula, Filip Hansson, Martin 
Mäklin, Noa Ökvist, Noel Wiggefors, Saga Löv-
gren och Sara Lindberg. Umeå Budoklubb hade 
utöver ordinarie lägerträning även anordnat 
bland annat ett halloweenparty för deltagarna 
på barnlägret. 

Tävlingsverksamhet 
Under adventslägret för barn- och knattegrup-
perna anordnades en stiltävling för de som ville 
vara med. Detta var då den största barntävling-
en som anordnats inom Svenska Ju-Jutsu Kai. 
Totalt deltog cirka 110 barn på lägret varav cirka 
80 barn deltog i tävlingen. Det var mycket upp-
skattat av både barn och föräldrar som satt vid 
sidan av, trots att det var första gången vi nå-
gonsin har arrangerat en så omfattande tävling. 

Under sommarlägret så var Oskar Eriksson do-
mare på stiltävlingen på lördagen. Det är dock 
ingen som har själv deltagit i tävling som täv-
lande under året.  

Instruktörsutbildningar och -
träffar 

Instruktörsträffar 
Lördag 20 september 2014 samlades nio av 
klubbens instruktörer för en genomgång av 
Idrottonline, medlemsregistret, medgivande 
från medlemmarna och allmän diskussion om 
vad man kan göra på passen för att göra dem 
intressanta. Efter den gemensamma diskussion-
en gick några av deltagarna tillsammans och åt 
lunch som klubben bjöd på.  

Inför den nya höstterminen träffades några av 
instruktörerna, Mattias Persson, Henrik Omark, 
Jan Nilsson, Mikko Timonen, Beatrice Lundin, 
Isabell Palo, Oskar Eriksson, Lena Lundmark, 
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Maria Mäklin, Agneta Mäklin, Valtteri Pä-
ivärinta, Jacob Keskitalo, Christian Lövgren, An-
ton Andersson-Strand och Sara Markstedt den 
15 augusti 2015 för att prata och planera inför 
den kommande terminen. Klubben bjöd delta-
garna på pizza och efteråt åkte flera av delta-
garna till Nordpoolen i Boden för att bada. 

Instruktörspass  
I samband med adventslägret anordnades på 
fredagskvällen ett instruktörspass med Jonas 
Mokvist och Johan Halvardsson. Många av klub-
bens instruktörer deltog på instruktörspasset 
som var mycket lärorikt och roligt, och uppskat-
tades av alla som deltog. 

Instruktörspass med Oskar Eriksson 31 augusti 
där man gick igenom hur tekniker ska se ut så 
att vi instruerar på samma sätt. 

Utbildningar 

Förlängning av licenser 
Henrik Omark och Magnus Rönnqvist åkte till 
Hudiksvall och förlängde sina respektive licenser 
i oktober.  

Future Challenge 
15-16 november 2014 var Oskar Eriksson, Isabell 
Palo och Samuel Rönnbäck ner på Future Chal-
lenge i Uppsala. Future Challenge är svenska ju-
jutusförbundets ungdomssatsning för utvalda 
ungdomar upp till 25 år får förmånen att åka på 
ett gratis träningsläger för högt uppsatta in-
struktörer.  

D-kurs 31 januari 
Jan Nilsson, Valtteri Päivärinta, Christian Löv-
gren, Måns Hassler, Sara Lindberg, Vidar Eng-
ström och Johan Hällgren var under lördagen 
den 31 januari i dojon för att lära sig grunderna 
för att bli en bra instruktör. Kursledare var Mag-
nus Rönnqvist.  

Instruktörskurs i Umeå 
Sara Markstedt åkte ner till Umeå 15 februari 
för att ta del av instruktörstips och nyheter från 
förbundet. Tony Hansson, riksinstruktör, Upp-
sala ju-jutsuklubb, höll pass där diskussioner hur 
man instruerar grundtekniker till olika grupper 
och deltagarna fick även prova på att instruera. 
Tony Hansson berättade även om de nya grade-
ringsbestämmelserna som börjar gälla från och 
med 2015-07-01 och tankarna bakom det.  

Inspirationskurs 21-22 februari 
Under helgen var Tobias Back i Luleå för att 
inspirera instruktörer för barn. Instruktörer från 
Luleå ju-jutsuklubb samt Björkstaden, Umeå var 
med för att lära sig att bli ännu bättre instruktö-
rer. Deltagare var Ingemar Westerlund, Agnetha 
Ruuth, Levi Nilsson Lind, Beatrice Lundin, Mikko 
Timonen, Jan Nilsson, Agneta Mäklin, Maria 
Mäklin, Anton Andersson-Strand, Oskar Franzén, 
Jacob Keskitalo, Magnus Rönnqvist, Robin Lin-
dqvist Ruth och Sara Markstedt samt Mattias 
Rönnlund från Björkstaden, Umeå. 

 

8 Inspirationskurs med Tobias Back 

B-kurs i Köping 
Innan sommarlägret kom igång så var Mattias 
Persson och Sara Markstedt i Köping för att 
delta i B-instruktörskurs tillsammans med andra 
deltagare från olika delar av landet. Inte nog 
med att det är nyttigt att vara med på instruk-
törsutbildningar för att bättra på kunskaperna 
så är det intressant att diskutera olika situation-
er med andra som har andra angreppssätt än en 
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själv. Efter tre dagars intensiv kurs kan nu Matt-
tias och Sara titulera sig som B-instruktörer.  

Graderingar 
I slutet av varje termin anordnar klubben en 
graderingshelg där medlemmarna kan gradera 
till sin nästa grad om de har uppfyllt de normer 
som Svenska ju-jutsuförbundet och Luleå ju-
jutsuklubb har för respektive grad. Det ordnas 
även extra graderingar för de som av någon 
anledning missar de ordinarie graderingstill-
fällena. 

 

9 Försäljning under graderingshelgen i juni 

Höstterminens graderingar 
Extra graderingar 
I september graderades en till 5e kyu. 7e okto-
ber graderades 5 till 4e mon. 

Barngrupper 
Under höstterminens graderingshelg 13-14 de-
cember graderades 17 stycken nya ju-
jutsulekstreck, 42 barn till nya knattestreck, 18 
barn graderades till 5e mon, gult barnbälte, 18 
graderades till 4e mon, orange barnbälte, 7 
stycken graderades till 3e mon, grönt barnbälte, 
fyra graderades till 2a mon, blått barnbälte och 
två graderades till 1a mon, brunt barnbälte. 

 

10 Gradering till 4e mon 

Vuxengrupper 
9 stycken graderade till 5e kyu, gult bälte, 8 
stycken graderade till 4e kyu, orange bälte, 7 
stycken graderades till 3e kyu, grönt bälte och 
två stycken graderades till 2a kyu, blått bälte. 

Summering 
17 ju-jutsulekstreck 
42 knattestreck 
49 mongrader 
26 kyugrader 
totalt 134 nya grader 

Vårterminens graderingar 
Lördagens graderingar 
9 till 5e kyu. 6 till 4e kyu. 1 till 3e kyu. 9 till 4e 
mon. 2 till 3e mon. 6 st till 2 mon. 9 till 1a mon. 

Söndagens graderingar 
19 nya ju-jutsulekstreck. 32 nya knattestreck. 20 
till 5e mon. 

Summering 
16 kyugrader 
46 mongrader  
32 knattestreck  
19 ju-jutsulekstreck 
totalt 113 nya grader. 

Extra graderingar 
Den 16 juni hölls extra graderingar där två gra-
derade till 4e kyu, orange bälte, två stycken 



 

9(12) 

graderade till 4e mon, orange barnbälte och tre 
graderade till 3e mon, grönt barnbälte. 

Under sommaren graderades även två till 1 kyu, 
brunt bälte.  

 

11 Lena Brosäter och Marcus Holmberg är glada 

Totalt under året har klubben graderat med-
lemmar till 262 nya grader. Därutöver har riks-
graderingskommittéen graderat tre av klubbens 
medlemmar till dangrader. 

Dangraderingar 
Tomas Jönsson åkte till-
sammans med kastdock-
orna Oskar Eriksson och 
Sara Markstedt ner till Bo-
sön den 7e december för 
att prova till 2a dan inför 
riksgraderingskommittén, 
vilket han klarade av med 
bravur. 

 

12 Tomas Jönsson 

9e maj graderade Mattias Persson och Levi Nils-
son Lind till 1 dan i Uppsalas dojo ivrigt påhe-
jade av Beatrice Lundin. Även Mattias och Levi 
klarade av sina graderingar med glans.  

 

13 Mattias Persson och Levi Nilsson Lind 

Medlemsaktiviteter 

Kulturnatten 
Lördagen den 13e september var Beatrice Lund-
in, Levi Nilsson Lind, Agneta Mäklin, Martin 
Mäklin, Magnus Rönnqvist, Marcus Holmberg, 
Agnetha Ruuth och Sara Markstedt ute på Kul-
turnatten för att promota klubben. Agnetha 
Ruuth bjöd på god lunch och fika innan delta-
garna gick runt i centrum för att försöka nya 
medlemmar till klubben. 

Från soffan till promenaden 
Tisdagen den 16e september var Beatrice Lund-
in, Levi Nilsson Lind, Magnus Rönnqvist och Sara 
Markstedt på Tunaskolan som en del i “från 
soffan till promenaden” en satsning för att få 
folk att börja röra på sig. Klubben hade blivit 
speciellt inbjudna, vilket är rolig. Tillfället var 
uppdelat i två delar, först fick de som var intres-
serade prova på lite olika tekniker, därefter 
fanns det möjlighet att komma fram och ställa 
frågor vid ett bord. Som en följd av detta tillfälle 
kom flera nya deltagare till barn nybörjare da-
gen efter. 
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Tjejkväll på Pontusbadet 
På fredagskvällen den 17 oktober samlades 
Isabell Palo och Sara Markstedt hos Agnetha 
Ruuth för att äta middag och planera ett pass 
för de som skulle komma till tjejkvällen på Pon-
tusbadet. Tanken med tjejkvällen är att tjejer får 
prova på lite olika saker och Luleå ju-jutsuklubb 
hade blivit speciellt inbjuden till kvällen. Det 
blev en trevlig kväll i en nedsläckt badhall med 
levande ljus och musik. 

Temadagar på Björkskataskolan 
Den 26 och 27 februari 2015 höll Levi Nilsson 
Lind med hjälp av Valtteri Päiviränta, Beatrice 
Lundin och Agnetha Ruuth fyra stycken ju-
jutsupass för klasser från hela högstadiet som 
en del av deras temadagar. Det blev väldigt 
lyckat och uppskattat av såväl elever som lärare. 

Grill- och filmkväll 
Lördagen den 8 augusti var Mattias, Agnetha, 
Levi, Henrik, Sanna, Marcus, Ellen, Philip, Jacob 
och Sara i dojon för att umgås, äta hemmagril-
lade hamburgare och titta på film. 

Prova- på-pass 
Levi har fortsatt sin satsning med prova-på-pass 
för skolor och företag. Bland annat har han hållt 
pass för olika klasser på Örnässkolan som var 
uppskattade av både elever och lärare. 

 

14 Prova på pass 

Gammelstads sporthall 
14 mars var Sara och Isabell på Gammelstads 
sporthall och höll ett prova på pass för med-
lemmarna i fritidsgården. 

Terminsstart och -avslutningar 
Inför varje terminsstart anordnar klubben en 
gemensam städdag när hela lokalen städas och 
fixas från topp till tå. Som tack för hjälpen bju-
der klubben på fika och lunch till de medlemmar 
som kommer och hjälper till. Det är ett litet sätt 
att hjälpa till i klubben och när det är många 
som kommer och hjälper till går det snabbt. 
Man umgås och det känns att man är delaktig i 
det som händer i klubben, även om man inte 
tränar själv.  

 

15 Nystädad dojo inför terminsstart 

Terminsstart höstterminen 
Terminen startade med ett gemensamt pass för 
klubbens alla medlemmar i alla grupper. Oskar 
Eriksson och Elin Johansson höll i passet som 
slutade med “Thunderstruck”-övningen, mycket 
uppskattat av alla. 

Terminsslut höstterminen 
För att fira lyckade graderingar och för att um-
gås lite utanför dojon samlades 19 medlemmar 
från vuxengrupperna på O’Learys på lördagen 
den 13e december för att njuta av gott sällskap 
och god mat. Under middagen utdelades grade-
ringsuppmuntran till Tomas som hade klarat av 
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sin 2a dan gradering. Även priset för Årets elev 
delades ut till Emil Eklöf. 

Terminsstart vårterminen 
Som traditionen bjuder hade vi även detta år ett 
gemensamt pass för alla medlemmar i alla 
grupper 12 januari. Magnus Rönnqvist och 
Oskar Eriksson höll i passet.  

Terminsslut vårterminen 
Barnens avslutning hölls i dojon med lekar och 
klubben bjöd på varmkorv och glass till de som 
var med. Det var många som hade tagit sig till 
dojon och alla hade mycket roligt. 

De vuxna medlemmarna var på Goodwill och åt 
mat och umgicks. 

Budocenter 
Städning 
Under verksamhetsåret har Beatrice och Levi 
ansvarat för städningen av Budocenter. Städ-
ning har skett två gånger i veckan. Som vanligt 
har även tre-fyra pojkar från socialförvaltningen 
varit och städat i dojon under året.  

Satsningar på Budocenter 
Nio tavlor med “budo-ord” har hängts upp på 
väggen. Tanken är att de ska tydliggöra för alla 
vad som är viktigt att tänka på, inte bara på och 
utanför mattan men även utanför dojon. 

Nya påkar för att använda i träning har köpts in 
då de gamla påkarna hade gjort sitt. 

Vattenflaskställ 
Under städdagen inför starten för höstterminen 
så satte Oskar Eriksson upp ett ställ som han har 
gjort för att hålla ordning på alla vattenflaskor. 

 

16 Vattenflaskställ 

Uthyrning av Budocenter 
16-17 februari har BYA väktarskola hyrt Budo-
center för väktarutbildning. 

Budoshopen 
Nya t-shirtar i färgglada versioner till försäljning 
i oktober. Även nya suspensoarer och påkar 
köptes in till försäljning. Som vanligt har vi fyllt 
på med nya giar i början av terminerna.  

I samband med jubileumslägret togs det även 
fram en jubileumst-shirt med snyggt tryck som 
finns till försäljning. 

Hemsidan och facebook 
Problemen med hemsidan är äntligen över, tack 
vare hjälp från Chrille Hedberg så har vi åter 
igen tillgång till att uppdatera hemsidan via 
dator vilket underlättar rejält.  

Arbetet med att utveckla hemsidan fortsätter. 
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Bästa elev 2014 
Varje år utses en medlem som har stått ut spe-
ciellt på och utanför mattan under året, detta år 
gick utnämningen till Emil Eklöf.  

Övrigt 
Klubbmärken 
De broderade klubbmärkena har tagit slut och 
styrelsen beslutade att beställa brodering av 
dräkterna direkt när vi beställer nya dräkter. 

Sponsring 
• NKV sponsrar LJJK i samband med inköp 

av städmaterial genom Isabell Palo.  
• Sponsring från Ferruform genom Lena 

Lundmark. 
• Sponsring från IF Metall genom Kristina 

Lindqvist. 

Inköp 
I februari köpte klubben in en iPad mini att an-
vända till försäljning med iZettle. Detta har un-
derlättat försäljningen av bland annat profilklä-
der, giar och betalning av träningsavgifter. Kon-
tanthanteringen har drastiskt minskat men även 
kontantbetalningar registreras via iZettle för att 
ha kontroll över försäljningen som görs.  

 

17 iPad till Budoshopen 

Inköp av ärtpåsar att använda vid träning vid till 
exempel balansövningar. Inför barnens som-
maravslutning har klubben köpt en megafon. 

Oskar har ordnat vepor med klubbens logga på 
för graderingsborden för att göra det hela lite 
mer högtidligt. 

Klubben har även införskaffat en laminerings-
maskin. 

Pantamera 
Klubben har införskaffat en returstation för att 
samla in pantflaskor via pantamera.se 

Vårruset 
Även detta år var medlemmar från klubben med 
och sprang vårruset. Denna gång var det Maria 
Mäklin, Helena Ökvist, Ester Weinz-Edefall, Tova 
Näslund och Agnetha Ruuth. Efter loppet sam-
lades deltagarna hos Agnetha Ruuth för att äta 
god mat och umgås. 

Medlemmar 
Under höstterminen 2014 var det 226 betalande 
medlemmar varav 29 % tjejer och 71 % killar. 

Under vårterminen 2015 var det 228 betalande 
medlemmar varav 31 % tjejer och 69 % killar. 

 

Text: Beatrice Lundin, Levi Nilsson Lind, 
Magnus Rönnqvist, Sara Markstedt 

Bilder: Beatrice Lundin, Levi Nilsson Lind, 
Sara Markstedt 
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