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Verksamhetsberättelse 2015/2016 för LJJK 

Verksamhetsåret 2015-09-01 - 2016-08-31 

Styrelsen 2015/2016 
Styrelsen har under verksamhetsåret bestått 
av;  

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

Under verksamhetsåret 2015/2016 har styrel-
sen sammanträtt 19 gånger. Styrelsens upp-
gift har varit att arbeta med de löpande frå-
gorna som har kommit under året samt verka 
för att följa verksamhetsplanen som antogs 
vid årsmötet. 

Övriga förtroendeposter 

Valberedningen 

Valberedningen har under verksamhetsåret 
bestått av; 

Henrik Omark, sammankallande 
Maria Mäklin, ledamot 
Tomas Jönsson, suppleant 

Revisor 
Revisor har under verksamhetsåret varit; 

Angelica Ökvist 

Arbetsgrupp för tydligare fokus, inriktning 
och mål i verksamheten 
Sammankallande  Tomas Jönsson 

Deltagare Henrik Omark 
 Mikko Timonen 

 Magnus Rönnqvist 

Arbetsgrupp för att fånga upp, utveckla 
och ta hand om de unga medlemmarna i 
vuxenverksamheten, UiLJJK 
Sammankallande  Beatrice Lundin 
 Levi Nilsson Lind 

Deltagare Samuel Rönnbäck 
 Emil Eklöf 
 Henrik Omark 

Lokalgrupp för att utreda lokalfrågan 
Sammankallande Mikko Timonen 
 Oskar Eriksson 

Träningsverksamhet 
Klubben anordnar träning för medlemmarna 
fördelat i olika grupper beroende på ålder och 
kunskapsnivå. Klubben arrangerar även läger 
för medlemmarna. 
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Vuxenverksamhet 
För de vuxna, från 14 år och uppåt, har trä-
ningen varit fördelad i tre olika grupper på 
höstterminen. Det har även funnits möjlighet 
att träna på egen hand på lördagar när det 
har varit öppen matta. Instruktörer i vuxen-
grupperna har under höstterminen 2015 varit; 

Vuxna nybörjare Isabell Palo 
 Mikko Timonen 

Vuxna gul-orange Levi Nilsson Lind 
 Emil Eklöf 
 Lena Lundmark 
 Samuel Rönnbäck 
 Beatrice Lundin 

Vuxna avance Johnny Töyrä 
 Oskar Eriksson 
 Magnus Rönnqvist  

Vårterminen 2016 var följande instruktörer 
ansvariga för träningen i vuxengrupperna. 

Vuxna nybörjare Mikko Timonen 

Vuxna gul-orange  Emil Eklöf 
 Levi Nilsson Lind 
 Samuel Rönnbäck 
 Lena Lundmark 

Vuxna avance Oskar Eriksson 
 Magnus Rönnqvist 
 Johnny Töyrä 

Barnverksamhet 

Träningen för klubbens medlemmar mellan 5-
13 år har under året bedrivits i sju olika grup-

per från ju-jutsulek för 5-6 år, knatte för 7-8 år 
samt barn mellan 9 och 13 år.  

Instruktörer under höstterminen 2015 i barn-
grupperna har varit; 

Ju-jutsulek Beatrice Lundin  
 Josefine Lundin 
 Mikko Timonen 
 Jan Nilsson 
 Johanna Åhman 

Knatte nybörjare Sara Markstedt 
 Christian Löfgren 
 Robin Lindqvist Ruth 

Knatte avance  Elin Johansson 
 Tomas Jönsson 
 Mats Johansson 
 Sara Lindberg 
 Malin Johansson 
 Alexia Renberg 

Barn nybörjare Sara Markstedt 
 Johan Hällgren 

Barn gul Maria Mäklin 
 Jan Nilsson 
 Anna Tannersjö 
 Jacob Keskitalo 

Barn orange  Agnetha Ruuth 
 Valtteri Päivärinta  

Barn avance  Henrik Omark 
 Mattias Persson 
 Josefine Pettersson 
 Anton Andersson-Strand 
 Agneta Mäklin 
 Ylva Gustafsson 

Vårterminen 2016 var det följande instruktö-
rer som instruerade i barngrupperna. 

Ju-jutsulek 1 Beatrice Lundin 
 Josefine Lundin 
 Johan Hällgren 
 Jan Nilsson 
 Johanna Åman 
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Ju-jutsulek 2  Elin Johansson 
 Xiaolei Hu 
 Vidar Engström 
 Matilda Timonen 

Knatte nybörjare  Isabell Palo 
 Christian Lövgren 
 Robin Lindqvist Ruth  

Knatte avance  Elin Johansson 
 Isabell Palo 
 Martin Ek Pedersen 
 Alexia Renberg 
 Malin Johansson 
 Matilda Timonen 

Barn nybörjare Sara Markstedt 
 Johan Hällgren 
 Robin Lindqvist Ruth 
 Andreas Nilsson 

Barn gul Maria Mäklin 
 Anna Tannersjö 
 Helena Ökvist 

Barn orange  Agnetha Ruuth 
 Valtteri Päivärinta 
 Mats Johansson 
 Jan Nilsson 
 Martin Ek Pedersen 

Barn avance  Mattias Persson 
 Henrik Omark 
 Christian Lövgren 
 Agneta Mäklin 
 Anton Andersson Strand 

Julträning 2015 
Under juluppehållet har medlemmarna i 
vuxengrupperna samt barn avance haft möj-
lighet att träna på onsdagar. 

Karl Dahlgren kom tillsammans med Matilda 
Fryklund och höll ett uppskattat pass den 23 
december.  

Sommarträning 2016 
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 med-
lemmar i barn avance och vuxengrupperna. 
Bland annat höll Thomas Alatalo från Ashihara 
Karate ett pass.  

Tävlingsverksamhet 
Som avslutning på adventslägret 28-29 no-
vember 2015 anordnade klubben en stiltäv-
ling för de som var med på lägret. Totalt var 
det cirka 60 medlemmar från Luleå ju-
jutsuklubb i åldrarna 5-13 år samt deltagare 
från Umeå Budoklubb som ställde upp i täv-
lingen. Deltagarna var uppdelade i fem grup-
per baserat på ålder och grad.  

 

Både deltagare och åskådare var mycket 
nöjda med arrangemanget, denna gång hade 
klubbens instruktörer lite mer erfarenhet på 
administrationen av tävlingen, men det tog i 
alla fall närmare 3 timmar innan alla matcher 
var klara och vinnarna i de olika grupperna var 
utsedda. 

Under Nya Norrlandslägret barn deltog 
Samuel Nilsson och Malin Johansson på stil-
tävlingen som avslutade lägret och lyckades 
vinna sina tre första matcher och slutade på 
fjärde plats.  



 

4(13) 

 

Träningsläger 
För att fortsätta utvecklingen hos våra med-
lemmar verkar Luleå ju-jutsuklubb för att an-
ordna läger hemma men även genom att 
uppmuntra 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 utveckl-
ingen av dem själva och klubben.  

 

Träningsläger hemma 

Höstläger 
14-15 november kom shihan Ulf Bäckström, 
8e dan, tillbaka till Luleå för att hålla det trad-
itionsenliga höstlägret. Höstlägret är ett bra 

sätt för medlemmarna att få feedback på sina 
tekniker inför graderingar av en av Sveriges 
främsta instruktörer inom Ju-jutsu Kai.  

Lördagen började med tankarna på terrordå-
det i Paris. Därefter gick vi igång med träning-
en. Som vanligt var det mycket givande trä-
ning med bra feedback på tekniker och insikt i 
hur teknikerna ska utföras.  

Vårläger 9-10 april 
Totalt var det ca 50 deltagare som passade på 
att träna för David Gülger, Örebro ju-jutsu och 
Karl Dahlgren, IKSU Umeå som tränar Sport 
ju-jutsu och har vunnit 5 SM-guld i ju-jutsu 
och 1 SM-guld i Karate, bland annat.  

Träningsläger borta 

Nya Norrlandslägret i Umeå 
Fredagen den 30 oktober åkte 22 stycken ner 
till Umeå för det andra förbundslägret Nya 
Norrlandslägret. Detta år var en av instruktö-
rerna på lägret vår egen Isabell Palo, som 
instruerade tillsammans med Bertil Bergdahl, 
Jens Wallström, Ida Blomberg, Stefan Fors-
man, Hans Brändström och Tony Hansson från 
Ju-jutsu Kai. Extern instruktör var Tilda Tärn-
klev, världsmästare i Beachbrottning och 
svensk mästare från Umeå. Detta år åkte inte 
Kirunaklubben Tomoe ner till Umeå så vi åkte 
med egna bilar.  

Höstläger i Uppsala  
3-4 oktober åkte Magnus Rönnqvist ner till 
höstlägret i Uppsala. Med ledorden "Från 
kihon till källaren" var det fartfylld träning på 
mattan men en hel del dammiga källargolv 
och grusfylld asfalt fick hälsa på många entu-
siastiska jutsukas! 
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Sommarläger i Oxelösund  
Oskar Eriksson instruerade även detta år på 
sommarlägret, ett bra betyg att han blev frå-
gad igen efter förra året. Detta år var lägret 
tillbaka i Oxelösund och utöver Oskar var även 
Isabell Palo ner och tränade. 

Påskläger 
Detta år var det tyvärr ingen som åkte iväg på 
påsklägret. 

Kai Camp 5 
Emil Eklöf och Magnus Rönnqvist åkte ner till 
det femte och sista Kai Camp i Örebro, 6-7 
februari, där de fick köra hårt och lära sig 
massa nyttigt. Planen är att komma med ett 
nytt koncept på läger längre fram.   

Barnläger 

Adventsläger i Luleå 
Även detta år kom Johan Halvardsson och 
Jonas Mokvist till Luleå och höll ett uppskattat 
och inspirerande läger för medlemmarna i alla 
barngrupperna. Detta år var det även delta-
gare från Umeå Budoklubb som hade kommit 
till Luleå för att vara med på lägret. Totalt var 
det cirka 100 deltagare med på lägret.   

 

Nya Norrlandslägret i Umeå 
Malin Johansson och Samuel Nilsson repre-
senterade barnen från LJJK på lägret detta år.  

Instruktörsutbildningar 
och -träffar 

Instruktörsträffar 
24 oktober hölls en instruktörsträff där dis-
kussioner om värdegrunder och hur vi ska 
kunna arbeta med att stärka våra medlemmar 
och instruktörer för att bli bättre jutsukas och 
medmänniskor. 

 

Den 21 november samlades klubbens instruk-
törer i dojon för att gå igenom vad som gäller 
inför stiltävlingen på adventslägret och delta-
garna fick även en munktröja.  

27 augusti 2016 samlades 10 instruktörer i 
dojon för att inför höstterminen 2016 disku-
tera lite förhållningsregler och annat smått 
och gott. 

Instruktörspass 
5 september höll Oskar Eriksson ett pass för 
klubbens instruktörer. 

20 februari var det fyra stycken med på ett 
pass för instruktörerna med Oskar Eriksson 
som instruerade. Vi gick igenom atemi waza 
och en del tekniker som deltagarna var extra 
kluriga.  
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Utbildningar 

Future Challenge 
Under lördagen 21 november åkte Samuel 
Rönnbäck ner till Uppsala för att vara med på 
höstens Future Challenge-läger med Tony 
Hansson och Hans Greger. Lägret är till för 
ungdomar runt om i landet som har graderat 
minst till 1a kyu. Tanken med lägret är att få 
in vad de yngre tränande tycker och tänker 
och även dela med sig av de tankar som de 
högre graderade har om hur teknikerna ska 
utvecklas.  

A-instruktörskurs 
Under Kristi Himmelsfärdshelgen 4-8 maj var 
fyra av klubbens instruktörer ner till Umeå för 
att gå A-instruktörskurs. Deltagarna var från 
Luleå ju-jutsuklubb, Umeå Budoklubb och 
Örnsköldsviks ju-jutsuklubb. 
Teori blandat med praktik och mycket skratt, 
diskussioner och lite träningsvärk avslutades 
på kvällarna med gott umgänge. 

 

Kursen avslutades med att klubben fick fyra 
nya a-instruktörer; Isabell Palo, Mattias Pers-
son, Henrik Omark och Sara Markstedt.  

Förlängningskurs 
Under helgen 7-8 maj hölls en förlängnings-
kurs för de vars licenser är på väg att gå ut. 
Under helgen var Agnetha Ruuth, Oskar Eriks-
son, Johnny Töyrä, Beatrice Lundin, Magnus 
Rönnqvist och Levi Nilsson Lind med och för-
längde respektive licens. Ansvarig utbildare på 
kursen var Stefan Forsman, 6e dan. 

Graderingar 
I slutet av varje termin anordnar klubben en 
graderingshelg där medlemmarna kan gradera 
till sin nästa grad om de har uppfyllt de nor-
mer 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 gra-
deringstillfällena. Vid bland annat graderings-
helgerna har olika grupper haft ansvaret att 
baka något till fikaförsäljning vilket har funge-
rat mycket bra, många har ställt upp och ba-
kat, och vinsten har gått till klubben.  

Höstterminens graderingar 

Extra graderingar 
19 september graderades en medlem till 5e 
kyu. 

29 september graderades tre medlemmar till 
5e kyu. 

1 oktober graderades en medlem till 1a mon. 

3 oktober graderades tre medlemmar till 5a 
mon. 

5 oktober graderades en medlem till 5e kyu. 

7 december graderades en medlem till 4 ju-
jutsulekstreck. 
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Under helgen 12-13 december var det dags 
för graderingar för medlemmar i alla grupper. 
Totalt var det 119 stycken som graderade 
under lördagen och söndagen. Som vanligt 
gjorde alla mycket goda insatser och klarade 
av sina graderingar.  

 

Ju-jutsulek; 10 st till ett streck, 7 st till två 
streck. 

Knatte; 19 st till ett streck, 10 st till två streck, 
2 st till tre streck, 7 st till fyra streck, 1 st till 5 
streck. 

Barn; 17 st till 5e mon (gult), 17 st till 4e mon 
(orange), 8 st till 3e mon (grönt), 2 st till 2a 
mon (blått), 2 st till 1a mon (brunt). 

Vuxna; 3 st till 5e kyu (gult), 7 st till 4e kyu 
(orange), 6 st till 3e kyu (grönt), 1 st till 1a kyu 
(brunt). 

 

Totalt under höstterminen graderades 129 
medlemmar. 

Vårterminens graderingar 

Extra graderingar 
13 februari graderades fyra medlemmar till 5e 
kyu, en medlem till 3e mon och en medlem till 
2a mon. 

7 april var det 6 stycken som graderade till 2a 
kyu, blått bälte.  

9 juni var det 6 stycken och 18 juni var det två 
som graderade till 4e mon, orange bälte. 

Under graderingshelgen 4-5 juni graderades 
total 136 medlemmar till nya grader. I ju-
jutsulekgrupperna var det totalt 28 st som 
graderade. I knatte nybörjare var det 17 
stycken som graderade till ett rött streck, 
inom knatte avancegruppen var det totalt 18 
stycken som fick ett nytt rött streck att sätta 
på sitt bälte. Till gult monbälte var det 24 
stycken, till orange monbälte var det 8 styck-
en, till grönt monbälte var det 4 stycken, till 
blått monbälte var det 6 stycken och till brunt 
monbälte var det 4 som graderade. Till gult 
kyubälte var det 10 stycken, till orange kyu-
bälte var det 4 stycken, till grönt var det 11 
stycken och till brunt var det 2 stycken som 
graderade.  

Totalt under vårterminen har 156 nya grader 
utdelats.  

Uppvisningar 
Under Örnäsets dag var Beatrice Lundin, Sara 
Markstedt, Agnetha Ruuth, Henrik Omark, 
Mattias Persson, Mikko Timonen, Matilda 
Timonen, Maija Timonen, Agneta Mäklin, 
Maria Mäklin och visade upp lite ju-jutsu, tur 
med vädret som var soligt och inte alltför 
kallt.  
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Julmys på Örnäset 
Lördagen den 5e december stod Oskar Eriks-
son och Sara Markstedt utanför Coop på Ör-
näset tillsammans med andra föreningar inom 
Örnäsets områdesgrupp för att promota klub-
ben.  

Medlemsaktiviteter 

Spel 
Onsdagen 7 oktober spelade Levi Nilsson Lind, 
Beatrice Lundin, Henrik Omark och Johnny 
Töyrä rollspel i relaxen.  

Filmkväll 
Lördagen den 24 oktober 2015 samlades Hen-
rik Omark, Mattias Persson, Christian Lövgren, 
Måns Hassler, Vilhelm Åström, Sara Viklund, 
Xiaolei Hu och Sara Markstedt i dojon för att 
se film i relaxen.   

SM i ju-jutsu 
Lördagen den 6e februari åkte Oskar Eriksson, 
Mats Johansson, Emil Eklöf, Sara Viklund, 
Maria Mäklin, Agneta Mäklin och Sara Mark-
stedt tillsammans ner till Piteå för att titta på 
SM i ju-jutsu. Det var roligt att se tävlingarna, 
det var både kamp och duo som visades upp.  

 

Dessutom fick man träffa en del jutsufolk från 
andra klubbar som hade kommit dit. Även 
andra medlemmar från LJJK hade åkt ner för 
att titta på matcherna, både från barn- och 
vuxengrupperna vilket var roligt att se.  

Vårruset 
Klubben representerades denna gång av Isa-
bell Palo, Maria Mäklin, Agneta Mäklin och 
Sara Markstedt. Efter vårruset samlades de 
för att äta middag tillsammans efter väl ge-
nomfört lopp. 

 

Återinvigning av bastu 
30 april samlades Oskar Eriksson, Isabell Palo, 
Mattias Persson, Jan Nilsson och Sara Mark-
stedt för en efterlängtad återinvigning av ba-
stun efter kommunen hade lagat aggregatet.  
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Mat och bowling 
Den 4 juni var Jan Nilsson, Erik Halvardsson, 
Fredrik Hjälte, Xiaolei Hu, Helena Sundström, 
Peter Jansson och Sara Markstedt på O’Learys 
för att umgås och bowla.  

Löpträning på Ormberget 
Under ett par måndagar under sommaren har 
ett gäng bestående av Levi, Beatrice, Oskar, 
Isabell, Henrik, Magnus, Tova och Emil varit på 
Ormberget och sprungit.  

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 
bjuder klubben på fika och lunch till de med-
lemmar 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.  

Terminsstart höstterminen 
Terminen startades den 24 augusti, Magnus 
Rönnqvist höll ett gemensamt pass med cirka 
50 medlemmar från alla grupper. 

Terminsavslutning hösttermi-
nen 
Under avslutningen för vuxna var Anton An-
dersson Strand, Oskar Eriksson, Josefine Pet-
tersson, Mattias Persson, Samuel Rönnbäck, 
Emil Eklöf, Jan Nilsson, Henrik Omark och Sara 
Markstedt i dojon för att lära sig att göra 
dumplings under Xiaolei Hus vakfulla ögon. 
Under kvällen blev det mycket skratt och sko-
jande innan vi till slut fick äta goda dumplings 
som vi själva hade gjort. Dessutom delades 
priset ut till årets bästa elev, Jan Nilsson.  

Terminsstart vårterminen 
Vårterminen startades tidigare än vanligt, alla 
nybörjargrupper startade samma vecka som 
övriga grupper startade igång med vanlig trä-
ning. 

Terminsavslutning vårterminen 
För terminsavslutningen för medlemmar i 
barngrupperna anordnades en uppdragsbana, 
barnen delades in i olika grupper och skicka-
des iväg gruppvis efter banan. Till avslutning-
en så grillades det hamburgare och bjöds på 
glass. Avslutningen var uppskattad av barn, 
föräldrar och instruktörer.  

Avslutningen för de vuxna bestod av hambur-
gare till självkostnadspris och en brännbolls-
match.  
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Budocenter 

Lås och larm 
I september 2015 uppgraderades larmet av 
Låsab då det har varit problem med det sedan 
våren. Problemen har dock fortsatt under 
våren och sommaren 2016.  

Städning 
Beatrice Lundin och Levi Nilsson Lind har haft i 
uppdrag under året att städa lokalen två 
gånger i veckan. Därutöver ska grupperna 
ansvara för att se till att torka av mattan och 
städa undan innan man går för dagen. Även 
detta år har tre killar från socialförvaltningen 
städat i lokalen.  

Ny dator i Budoshopen 
17 oktober fick klubben en ny dator med tan-
gentbord från MAF arkitektkontor i Luleå att 
ha i Budoshopen. Ny skärm med en upphäng-
ningsanordning har köpts in till den nya da-
torn då den medföljande skärmen till datorn 
inte fungerade. Den nya datorn förenklar för 
uppdatering av hemsidan, inrapportering av 
närvaro direkt efter passet för de instruktörer 
som vill göra det.  

 

Satsningar på Budocenter  
Henrik Omark har dragit nätverkskablar till 
relaxen för att möjliggöra internetåtkomst 
där.  

Mikko Timonen har köpt in en ny matta till 
entrén och Oskar Eriksson har fixat bergoplat-
tor för att komplettera de befintliga plattorna 
som ligger där. 

Tavlan som Marcus Holmberg gjorde inför 40-
årsjubileumet har satts upp på ena kortväg-
gen.  

 

Henrik Omark har köpt in ett mattlagningset 
och har lagat en del hål i mattan, det är främst 
de röda mattorna som behöver lagas.  

I början av mars lagades aggregatet till bastun 
efter en längre tid då det inte har fungerat.  

Ventilationssystemet har under höstterminen 
och våren krånglat men i mars byttes syste-
met ut. 

Under sommaren har klubben köpt in 20 kvm 
nya, röda mattor för att ersätta de skadade 
mattorna som inte gick att laga. 

 

Under våren och sommaren så har Patomella 
tak lagat tak ovanför omklädningsrummen. De 
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har även lagat fönstren till lokalen och fräs-
chat upp runt fönstren till omklädningsrum-
men genom att måla panelen. Det är även 
satt en ny panel uppe vid de stora fönstren till 
salen och dörrarna har också målats.  

Ventilationen har också fått en genomgång av 
kommunen, men är inte klart ännu.  

Uthyrning av Budocenter 
Under året har instruktörer hyrt lokalen när 
de har anordnat födelsedagskalas för sina 
barn.  

Externa samarbeten 
6 februari 2016 anordnades SM i ju-jutsu i 
Piteå och LJJK lånade ut 20 mattor till Piteå ju-
jutsuklubb som stod som värd för tävlingarna.  

Budoshopen 

Försäljning 
Klubben har försäljning av bland annat dräk-
ter, vapen, profilkläder och systemböcker i 
Budoshopen. Vid behov har extra beställning-
ar gjorts om det är något som inte har funnits 
tillgängligt i Budoshopen.  

Hemsidan och facebook 
Inför höstterminens start beslutades det att 
annonsera via klubbens externa facebooksida. 
Under två veckor annonserades det med kon-
centration runt Luleå och sådana som tycker 
att det är intressant med kampsport och trä-
ning.  

Även inför våren annonserade klubben via 
Facebook i två veckor. Koncentrationen för 
annonseringen blir mot vuxna nybörjare men 
det ger även effekt till barngrupperna.  

 

Efter införandet av kölista i början av 2013 har 
vi haft ett bra flöde in i ju-jutsulek-, knatte- 
och barngrupperna. Söktrycket för speciellt 
ju-jutsulek har varit större än vi har haft möj-
lighet att ta in, så tyvärr har det stundvis varit 
lång väntetid för de som har skrivit upp sig på 
listan. Så även detta verksamhetsår, under 
vårterminen försökte vi ytterligare en gång att 
öka till två ju-jutsulekgrupper.  

Även vuxengrupperna börjar få fler nybörjare 
vilket är roligt att se. Detta är en möjlig följd 
till arbetet med hemsidan och facebook för 
att försöka locka fler medlemmar.  

Arbetsgrupp ung i LJJK 
Under verksamhetsåret har ungdomsgruppen 
sammanträtt två gånger. Vid det första till-
fället presenterades idén kring gruppen för 
ungdomarna och ett pass med Ester och 
Nadja Eriksson från AGS (allmänna grapplings-
sällskapet) hölls i dojon. Vid den andra träffen 
samlades alla för gemensam film- och lekkväll 
i dojon.  
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Övrigt 

Medlemmar höstterminen 
Under höstterminen 2015 var det 226 beta-
lande medlemmar varav 32 % tjejer och 68 % 
killar. 67 % av medlemmarna var i ju-jutsulek-, 
knatte- eller barngrupperna. 

Medlemmar vårterminen 
Under vårterminen 2016 var det 267 beta-
lande medlemmar varav 33 % tjejer och 67 % 
killar. 73 % av medlemmarna var i ju-jutsulek-, 
knatte- eller barngrupperna. 27 % av med-
lemmarna var i vuxengrupper.  

Bästa elev 2015 
Varje år utser styrelsen en medlem som har 
varit utmärkande under året. Detta år gick 
utnämningen till Jan Nilsson som var väl värd 
bucklan.  

Norrbottens idrottsgala  
Den 14 maj arrangerades Norrbottens idrotts-
gala och Luleå ju-jutsuklubb representerades 
av Magnus Rönnqvist, Oskar Eriksson, Isabell 
Palo och Sara Markstedt. Det var en mycket 
trevlig kväll med god mat och underhållning.  

 

Svenska spel 
20 september 2015 aktiverade LJJK så att det 
går att stödja klubben genom Gräsroten. Ge-
nom att lägga till klubben som favorit går en 
del pengar till klubben, dels för varje person 
som favoriserar klubben och dessutom vid 
varje speltillfälle. Utbetalning för året sker 9 
november, så resultatet är inte klart ännu vad 
det kommer att ge.   

Aktiva Luleå 
Under november månad erbjöd klubben 
prova-på-tillfällen via kalendern Aktiva Luleå.  

 

 

Sponsring 
MAF arkitektkontor AB har sponsrat klubben 
med 20 000 kr för inköp av nya röda mattor 
till lokalen. 

Sommaraktiviteter 
Under sommaren har klubben anordnat ett 
vattenkrig och två prova-på tillfällen som har 
varit öppna för alla barn inom Luleå Kommun.  
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2 augusti höll Mikko Timonen ett prova-på-
pass för barn mellan 6-9 år och den 4 augusti 
höll Oskar Eriksson ett prova-på pass för barn 
mellan 10-15 år som en del i Luleå kommuns 
satsning tillsammans med MUCF, Myndighet-
en för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, att 
ordna sommaraktiviteter för barn och ung-
domar i Luleå.  

Flaggor 
Inför vårterminens avslut införskaffade klub-
ben två reklamflaggor som kan användas för 
att göra reklam när man är någonstans för 
uppvisning eller information.  

Prova-på-pass 
Tisdagen 13 oktober höll Elin Johansson till-
sammans med Emil Eklöf ett pass för årskurs 2 
på Persöskolan. 

Under vecka 3 höll Levi Nilsson Lind prova-på-
pass för fyra klasser på Örnässkolan.   

Beatrice höll under höstterminen ett prova på 
pass för Benzeliusskolans fritidselever och ett 
under vårterminen i samband med en frilufts-
dag i Arcus, då för samtliga elever på skolan. 

Onsdagen den 17 februari höll Magnus Rön-
nqvist, Emil Eklöf och Lena Brosäter ett pass 
för 10 stycken av Lenas arbetskamrater där de 
gjorde lite försvar och attacker med påk, uki 
otohshi och ude osae. 

I mars höll Emil Eklöf och Lena Lundmark ett 
uppskattat pass för anställda på Ferruform. 

Styrelsen 2015/2016 

 
Oskar Eriksson, ordförande 

Sara Markstedt, vice ordförande 

Beatrice Lundin, sekreterare 

Agnetha Ruuth, kassör 

Levi Nilsson Lind, ledamot 

Isabell Palo, ledamot 

Mikko Timonen, suppleant 

Magnus Rönnqvist, suppleant 
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