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Verksamhetsberättelse för Luleå ju-jutsuklubb 
Verksamhetsåret 2016-09-01 - 2017-08-31

Styrelsen 2016/2017 
Styrelsen har under verksamhetsåret bestått 
av;  

Ordförande  Oskar Eriksson 
Vice ordförande  Sara Markstedt 
Kassör  Agnetha Ruuth 
Sekreterare Sara Markstedt 
Ledamot  Anton Andersson-Strand 
Ledamot Isabell Palo 
Ledamot Mikko Timonen 
Suppleant Beatrice Lundin 

Under verksamhetsåret 2016/2017 har 
styrelsen sammanträtt 13 gånger. Styrelsens 
uppgift 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; 

Jan Nilsson, sammankallande 
Mattias Persson, ledamot 

Revisor 
Revisor har under verksamhetsåret varit; 

Angelica Ökvist 
Magnus Rönnqvist, suppleant 

Arbetsgrupp för tydligare fokus, 
inriktning och mål i verksamheten 

Tomas Jönsson, sammankallande 
Henrik Omark, deltagare 

Mikko Timonen, deltagare 
Magnus Rönnqvist, deltagare 

Arbetsgrupp UiLJJK 
För att fånga upp, utveckla och ta hand om de 
unga medlemmarna i vuxenverksamheten. 

Beatrice Lundin, sammankallande 
Levi Nilsson Lind, deltagare 
Henrik Omark, deltagare 
Emil Eklöf, deltagare 
Samuel Rönnbäck, deltagare 

Lokalgrupp för att utreda lokalfrågan 
Mikko Timonen och Oskar Eriksson 

Träningsverksamhet 
Klubben anordnar träning för medlemmarna 
fördelat i olika grupper beroende på ålder och 
kunskapsnivå. Klubben arrangerar även läger 
för medlemmarna. 

Vuxenverksamhet 
För de vuxna, från 14 år och uppåt, har 
träningen 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.  

Under höstterminen har Ludvig Johansson, 
elitinstruktör, 3e dan, Uppsala ju-jutsuklubb, 
instruerat svartbälten som en del i satsningen 
att få upp våra egna svartbälten till högre 
grader. 
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Instruktörer i vuxengrupperna har under 
höstterminen 2016 varit; 

Vuxna nybörjare 
Mikko Timonen 

Vuxna gul-orange  
Levi Nilsson Lind och Emil Eklöf 

Vuxna avance  
Oskar Eriksson, Magnus Rönnqvist och 
Agneta Mäklin  

Vårterminen 2017 var följande instruktörer 
ansvariga för träningen i vuxengrupperna. 

Vuxna nybörjare   
Christian Lövgren och Mikko Timonen 

Vuxna gul-orange  
Levi Nilsson Lind och Emil Eklöf 

Vuxna avance 
Oskar Eriksson, Magnus Rönnqvist, 
Agneta Mäklin och Mattias Persson 

Barnverksamhet 
Träningen för klubbens medlemmar mellan 5–
13 år har under året bedrivits i sju olika grupper 
från ju-jutsulek för 5–6 år, knatte för 7–8 år 
samt barn mellan 9 och 13 år.  

 

Instruktörer under höstterminen 2016 i 
barngrupperna har varit; 

Ju-jutsulek   
Beatrice Lundin, Josefine Lundin, Johan 
Hällgren  

 

Knatte nybörjare 
Isabell Palo, Alexia Renberg, Matilda 
Timonen 

Knatte avance  
Isabell Palo, Elin Johansson, Tomas 
Jönsson, Mats Johansson, Alexia 
Renberg, Matilda Timonen 

Barn nybörjare 
Maria Mäklin, Anna Tannersjö, Helena 
Ökvist 

Barn gul 
Sara Markstedt, Robin Lindqvist Ruth, 
Andreas Nilsson, Martin Ek Pedersen 

Barn orange  
Agnetha Ruuth, Valtteri Päivärinta, Jan 
Nilsson, Mats Johansson 

Barn avance   
Henrik Omark, Mattias Persson, Anton 
Andersson-Strand, Agneta Mäklin, 
Christian Lövgren  
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Vårterminen 2017 var det följande instruktörer 
som instruerade i barngrupperna. 

Ju-jutsulek  
Beatrice Lundin, Josefine Lundin, Johan 
Hällgren, Marielle Lundin 

Knatte nybörjare   
Isabell Palo, Ariel Almevall, Alexia 
Renberg, Matilda Timonen 

Knatte avance  
Isabell Palo, Ariel Almevall, Alexia 
Renberg, Matilda Timonen 

Barn nybörjare  
Sara Markstedt, Martin Ek Pedersen, 
Robin Lindqvist Ruth 

Barn gul 
Maria Mäklin, Helena Ökvist, Mats 
Johansson 

Barn orange  
Agnetha Ruuth, Andreas Nilsson 

Barn avance  
Henrik Omark, Mikko Timonen, Jan 
Nilsson, Mats Johansson, Anton 
Andersson-Strand 

Julträning 2016 
Under juluppehållet har det endast varit en av 
klubben organiserad träning, på julaftonen, då 
Oskar höll ett pass för de som dök upp. 
Däremot har medlemmar själva ordnat med 
egna pass under ledigheterna, genom att lägga 
upp tillfällen via Facebooksidan. 

Sommarträning 2017 
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.  

Sanna Dahlberg, numera i Uppsala Ju-
jutsuklubb, höll ett uppskattat pass under 
sommarträningen.  

Sista sommarpasset innan ordinarie träningar 
kom igång höll David Sundqvist, 2a dan, pass. 
David har tidigare tränat i klubben, men har 
haft ett uppehåll ett par.  

Utöver de schemalagda sommarpassen har det 
även förekommit att folk har varit och tränat 
lite då och då.  

Tävlingsverksamhet 
Stiltävling på adventslägret för klubbens 
medlemmar i barngrupper, cirka 50 barn från 
Luleå ju-jutsuklubb samt Umeå Budoklubb 
deltog.  

Efter väl genomförd tävling blev det en 
prisutdelning för de som vann i de olika 
åldersgrupperna. Alla deltagare fick även 
diplom. 
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Träningsläger 
För att fortsätta utvecklingen hos våra 
medlemmar verkar Luleå ju-jutsuklubb för att 
anordna 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 utvecklingen av 
dem själva och klubben. 

Träningsläger hemma 
Ashihara - Ju-jutsu Kai 15–16 oktober 
Under helgen blandades pass med instruktörer 
från Ashihara karate och Luleå ju-jutsuklubb. 
Lägret var mycket uppskattat och bjöd på 
många nya tankar och kunskaper.  

Vårläger 28–30 april  
Instruktörer för lägret var David Gülger från 
Örebro och Ylva Naesser från Uppsala, båda 5e 
dan i ju-jutsu Kai. På lördagen var 10 deltagare 
med på en lägermiddag på Taverna Gusto, det 
var mycket god mat.  

 

Träningsläger borta 
Budo Seminar, Luleå 23–25 september 
Henrik Omark och Sara Markstedt var med på 
Budo Seminar i Luleå Energi Arena arrangerat 
av Kyushoshin ju-jutsu Sweden. Instruktörer 
Daniel Blanchet, Hanshi, Frankrike, Joe 
Carslake, Hanshi, Irland och Martin Carslake, 
Hanshi, Irland. Gammal traditionell ju-jutsu, 
aiki jutsu, karate jutsu, ken jutsu och shiatsu var 
sådant som togs upp på träningarna.  

Höstläger i Uppsala 1–2 oktober 
Isabell Palo och Oskar Eriksson var ner på årets 
höstläger i Uppsala. Detta år var Isabell 
inbjuden att instruera på lägret.  

Nya Norrlandslägret i Umeå 4–6 november 
Fem medlemmar, Jan Nilsson, Mattias Persson, 
Josefine Pettersson, Henrik Omark och Sara 
Markstedt, åkte på fredagen ned till Umeå för 
att vara med på årets Nya Norrlandsläger.  

 

Alla hade möjlighet att träna 8 pass under 
helgen för bland andra Bertil Bergdahl, 8e dan, 
Anders Bergström, 7e dan, Henrik Säljgård, 4e 
dan, Tobias Back, 3e dan, Ida Blomberg, 2a dan 
och Erik Moström, 2a dan från Ju-jutsu Kai, 
extern instruktör kom detta år från 
Björkstadens Aikidoklubb, Chris Lejarp, 2a dan. 
Även detta år blev vi besegrade av 
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Örnsköldsviks ju-jutsu club som detta år hade 
aktivaste klubb i både vuxen- och barn-
kategorin. 

Påskläger i Linköping 14–17 april 
Isabell Palo instruerade på lägret. Oskar 
Eriksson och Sara Markstedt deltog också.  

 

Barnläger 
Varje termin försöker klubben att anordna 
minst ett läger för klubbens medlemmar i 
barngrupperna.  

Träningsläger hemma 
Adventsläger i Luleå 
Närmare 110 barn deltog på det 
traditionsenliga lägret med instruktörerna 
Johan Halvardsson och Jonas Mokvist. Det var 
även deltagare från Umeå Budoklubb som sov 
över i dojon. Lägret avslutades med en 
stiltävling där cirka 50 deltagare var med.  

 

Detta år hade vi ordnat medaljer för de som 
placerades på första, andra och tredje plats i de 
olika grupperna. Alla deltagare fick även ett 
diplom.  

 

Barnläger 18–19 mars 
Under helgen 18–19 mars höll klubben ett läger 
med egna instruktörer. Totalt deltog cirka 70 
barn från klubben under båda dagarna.  
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Träningsläger borta 
Nya Norrlandslägret i Umeå 4–6 november 
Samuel Nilsson åkte som ensam medlem från 
barngrupperna till Nya Norrlandslägret Barn 
detta år. Han tränade flitigt på alla pass och var 
mycket nöjd med alla instruktörer.  

Instruktörsträningar och -träffar 
Instruktörsträffar 
BodaBorg, Skellefteå 8 oktober  
Henrik Omark, Sara Markstedt, Mattias 
Persson, Josefine Lundin, Beatrice Lundin, 
Johan Hällgren, Isabell Palo, Alexia Renberg, 
Anna Tannersjö, Jan Nilsson och Anton 
Andersson-Strand åkte på lördag morgon ner 
till BodaBorg i Skellefteå.  

 

Uppdelade i tre lag tävlade de mot varandra i 
de olika rummen som finns där med paus för 
välbehövlig lunch innan ytterligare någon 
timmes tävlande. Det var en mycket 
uppskattad aktivitet av alla som var med.  

Luleå Budocenter, 12 november 
Diskussion om vårens instruktörer och grupper, 
information om utdrag från belastningsregister 
för samtliga instruktörer.  

 

Luleå Budocenter, 4e mars 
Det var tyvärr inte så många som dök upp på 
detta möte så det blev träning istället.  

Luleå Budocenter, 20 maj 
24 instruktörer och blivande instruktörer 
samlades i dojon för att grilla, basta och se på 
film. Dessutom pratade vi om höstterminen.  

 

 

Luleå Budocenter, 19 augusti 
Innan terminen startade och efter städdagen 
samlades flera av klubbens instruktörer för att 
gå igenom lite inför den kommande terminen.  
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Instruktörsträning 
7e januari höll Oskar Eriksson ett 
instruktörspass där vi även gick igenom 
planeringen för den kommande terminen.  

Utbildningar 
Under verksamhetsåret har inga medlemmar 
gått någon utbildning inom förbundet.  

Graderingar 
Höstterminens graderingar 
Klubben graderade under helgen 10–11 
december totalt 128 nya grader. 
Detta var fördelat på; 

15 nya ju-jutsulekstreck. 
47 nya knattestreck. 
10 till 5e mon, gult barnbälte. 
17 till 4e mon, orange barnbälte. 
12 till 3e mon, grönt barnbälte. 
3 till 2a mon, blått barnbälte. 
9 till 5e kyu, gult bälte. 
11 till 4e kyu, orange bälte. 
4 till 2a kyu, blått bälte. 

 

Extra graderingar 
4e september graderades tre till 5e mon. 
4e september graderades en till 4e mon. 
3e oktober graderades två till 4e kyu. 
10e oktober graderades en till 2e kyu.  

Vårterminens graderingar 
Graderingshelgen 10–11 juni  
Totalt graderade 120 medlemmar under 
graderingshelgen 10–11 juni.   

16 nya ju-jutsulekstreck. 
37 nya knattestreck. 
21 till 5e mon, gult barnbälte.  
11 till 4e mon, orange barnbälte.  
8 till 3e mon, grönt barnbälte.  
2 till 1a mon, brunt barnbälte.  
12 till 5e kyu, gult vuxenbälte.  
7 till 4e kyu, orange vuxenbälte.  
4 till 2a kyu, blått vuxenbälte.  
2 till 1a kyu, brunt vuxenbälte. 
Extra graderingar 
4e februari graderades fyra till 5e mon, tre till 
4e mon, en till 5e kyu, två till 4e kyu. 
5e juni graderades två till 2a kyu.  

Dangraderingar 
Under lördagen den 3e december provade Emil 
Eklöf för 1a dan i Uppsala ju-jutsuklubbs dojo 
med Magnus Rönnqvist som kastdocka och 
klarade graderingen med godkänt betyg.  
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Medlemsaktiviteter 
Filmkväll 2 september 
Fredagen den 2 september samlades Agnetha 
Ruuth, Maria Mäklin, Amanda Thingvall, Simon 
Engström, Isabell Palo, Henrik Omark och Sara 
Markstedt hos Agnetha Ruuth för att äta 
middag och se på filmen Pride and Prejudice 
and Zombies. En uppskattad kväll med mycket 
god mat och bra film. 

Middag 30 september 
Fredag den 30 september var Beatrice Lundin, 
Jan Nilsson, Erik Halvardsson och Sara 
Markstedt på uni:k Kitchen & café på 
Vetenskapens hus och åt middag och pratade. 
Det var mycket trevligt.  

Biokvällar 
Det var två medlemmar som kom på biokvällen 
den 21 oktober för att se Miss Peregrines hem 
för besynnerliga barn. 

Två medlemmar var på bio den 2a december 
och såg “Fantastiska vidunder och var man 
hittar dem”.  

Den 7e april var några och såg på Ghost in the 
Shell. 

5 maj var Henrik Omark, Samuel Nilsson och 
Sara Markstedt och såg på Guardians of the 
Galaxy Vol. 2. 

Gemensamt träningspass 24 oktober 
Efter årsmötet höll Oskar Eriksson ett 
gemensamt pass för medlemmarna i samtliga 
vuxengrupper, ett uppskattat pass med ca 20 
deltagare från samtliga vuxengrupper. 

Grillning på Ormberget 
24 mars samlades Mattias Persson, Christian 
Lövgren, Johan Hällgren, Oskar Eriksson, Isabell 
Palo, Henrik Omark och Sara Markstedt på 

Ormberget där de grillade och åkte pulka. Även 
Dinos (Isabells hund) var med och hade kul i 
backarna.   

 

LAN-otoshi 24–26 mars 
Under helgen 24–26 mars var det LAN-otoshi i 
Luleå Budocenter, Kristoffer Myrestam, Martin 
Ek Pedersen, Ylva Gustafsson, Christian 
Lövgren, Beatrice Lundin, Mattias Persson, 
Henrik Omark, Sara Markstedt, Olivia Nyberg, 
Nora Ölund och Josefine Lundin var där på 
fredagen, sedan droppade folk av. Ett fåtal 
tappra höll ut till söndagen.  

 

Vårruset 7 juni 
Denna gång var det 5 stycken som deltog i 
vårruset och sprang i klubbens profilkläder, 
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Isabell Palo, Maria Mäklin, Agneta Mäklin, 
Helena Öberg och Ariel Almevall. Ester Weinz 
Edefall var också med på ett hörn och sprang. 
Som tidigare år samlades deltagarna hos Isabell 
och käkade denna gång tacos efteråt.  

 

Vattenkrig 12 juli 
Detta är andra gången vi anordnade ett 
vattenkrig för medlemmar och andra som är 
intresserade. 

  

Klubben ordnade vattenballonger och tråg 
med vatten och deltagarna tog med sig egna 
vattenpistoler och gevär.  

Klubben bjöd även på varmkorv till alla som var 
med. Det var mycket uppskattat av alla som var 
med, även föräldrar var med och kastade 
vatten på varandra.  

Grill- och filmkväll 
Den 6e augusti samlades Levi Nilsson Lind, 
Beatrice Lundin, Jan Nilsson, Isabell Palo, Oskar 
Eriksson, Sanna Dahlberg, Mikko Timonen, 
Mattias Persson, Magnus Rönnqvist, Malin 
Nilsson, Philip Vestin, Anton Andersson-Strand 
och Sara Markstedt för att äta god mat 
(hemmagjorda hamburgare), basta (i flera 
omgångar) och se på film (till tidigt på 
morgonen). Det var också ett tillfälle för att 
vinka av Beatrice och Levi som ska vara ett år i 
USA för att studera och Henrik och Philip som 
ska studera på annan ort i Sverige.  
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Kanotfärd 12–13 augusti 

Lördagen 12e augusti åkte Henrik Omark, 
Sanna Dahlberg, Lova Dahlberg och Sara 
Markstedt till Börstingens småbåtshamn för att 
paddla kanot ner mot Luleå. Tanken var att 
paddla till Grundet för att tälta och sova över 
där, men på grund av sen start och dåligt väder 
så blev det övernattning i Sävastnäs istället. 
Mattias Persson och Anton Andersson-Strand 
slöt upp där för att vara med och grilla och sova 
över.  

På söndagen fortsatte Henrik, Sanna och Lova 
att paddla under dagen medan de andra åkte 
hem.  

UiLJJK 
Filmkväll 24 september 
Fem tjejer från gruppen UiLJJK samt fyra 
ansvariga instruktörer samlades i dojon för att 
se film och leka lekar.  

Mörkerkurragömma 7 oktober 
Fjorton ungdomar tillsammans med två 
ansvariga, Emil Eklöf och Henrik Omark, var på 

fredagskvällen i dojon och åt pizza och lekte 
mörkerkurragömma i dojon. 

Träning med AGS 20 november 
Tre deltagare var med på ett pass med Nadia 
Eriksson, instruktör från AGS. 

Övernattning i dojon 
Natten mellan 13–14 januari var det en 
övernattning i dojon. Även mellan 5–6 juni var 
det en övernattning för gruppen.  

Pulkbacke på Ormberget 
11 februari samlades ett gäng på Ormberget 
för att grilla och åka pulka, klubben bjöd på 
korv och varm choklad.  

360 Trampoline Center  
14e maj var ett gäng från UiLJJK till 360 
Trampoline Center. 

 

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 
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.  
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Terminsstart höstterminen 2016 
Höstterminen startade med ordinarie träning 
för alla grupper, inklusive nybörjargrupperna 
redan vecka 33.  

Terminsavslutning höstterminen 2016 
Terminsavslutningen för höstterminen för 
vuxna hölls i Luleå Budocenter på kvällen den 
10e december, maten beställdes från 
Kalaskulan och Isabell Palo och Agnetha Ruuth 
gjorde efterrätter. Sara Markstedt, Henrik 
Omark, Johanna Wiik, Magnus Rönnqvist, Emil 
Eklöf, Isabell Palo, Oskar Eriksson, Anton 
Andersson-Strand, Mattias Persson och 
Christian Lövgren samlades, åt till de sprack 
och lekte lekar.  

Terminsstart vårterminen 2017 
Terminsstarten började som vanligt med 
ordinarie pass för alla grupper vecka 2. 

Terminsavslutning vårterminen 2017 
Terminsavslutningen för vuxna var det grillkväll 
utanför dojon, det var totalt 18 stycken som var 
med och grillade kött och vegetariskt. Det var 
mycket trevligt. Levi Nilsson Lind, Mattias 
Persson, Beatrice Lundin, Isabell Palo, Sara 
Markstedt, Henrik Omark, Ariel Almevall, Leo 
Rydeker Bergström, Jan Nilsson, Oskar 
Sandling, Oskar Eriksson, Agnetha Ruuth, 
Miikka Petäjäjärvi, Emely Bergdahl Lugnet, 
Robin Lindqvist Ruth, Erik Halvardsson, Anton 
Andersson-Strand och Christian Lövgren. När 
alla var mätta och belåtna var det några som 
passade på att basta.  

Budocenter 
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.  

Satsningar på Budocenter 
Luleå Kommun har gått igenom 
ventilationssystemet för att få igång 
ventilationen igen. Luleå kommun har även 
målat panel och dörrar samt handstöden runt 
dörrarna.  

Bord 
I september köpte klubben in tre hopfällbara 
bord att använda vid bland annat graderingar, 
kurser och middagar.  

Armaturer 
I början av oktober bytte Magnus Rönnqvist ut 
armaturerna ovanför skylten vid ingången då 
de andra hade slutat att fungera.  

Diskmaskin 
28 oktober köpte klubben in en diskmaskin 
som Oskar senare installerade i fiket. Väldigt 
behändigt att ha vid middagar, träningsläger 
och graderingshelger. 
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Datormus 
I oktober köptes det äntligen in en ny datormus 
till datorn i Budoshopen då den gamla hade 
hackat i flera månader.  

Lagerhylla 
30 oktober köptes en ny lagerhylla till förrådet 
för att få lite mer ordning. 

Fåtölj 
Under våren köpte klubben in en ny fåtölj till 
fiket.  

Träningsredskap 
I april fixade Jan Nilsson en motionscykel till 
klubben så att man kan värma upp lite där. 

I slutet av april köpte klubben även 4 stycken 
medicinbollar och 4 stycken viktskivor med 
grepp för användning vid träning. 

 

Ny kyl/frys 
I juli köptes ny kyl och frys in.  

Renovering av bastu 
Efter graderingshelgen i december så stängdes 
bastun för renovering. 

 

Det har lagts nytt golv med fint klinker av 
Thomas Alatalo, det har tidigare varit målat 
golv, och det hade börjat nötas bort.  

När det nya golvet var klart passade Oskar 
Eriksson, med hjälp av Henrik Omark, på att 
ordna med nya lavar så att allt blev nytt och 
fräscht.  
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Agnetha Ruuth och Sara Markstedt har även 
oljat in dörren och den lilla entrén till bastun. 

Den 25 februari var det äntligen dags för 
bastuinvigning med bastubad, snacks och prat.  

 

Uthyrning av Budocenter 
20 november hyrdes lokalen ut för barnkalas.  

Under vårterminen har klubben hyrt ut lokalen 
till polisen för utbildningssyfte.  

Externa samarbeten 
Den 21 november höll Calle Boman, 7e dan, 
Hoko Shin Ko Ryu, ett uppskattat pass för vuxna 
avance.  

Lördag den 18 februari kom Mikael Johansson 
från Goshin självförsvar, Boden Bushido Center 
för att hålla ett pass för de som var 
intresserade. 

Självförsvarskurs för tjejer 
Den 6e maj höll Oskar Eriksson och Tomas 
Jönsson två pass för tjejer från 15 år och uppåt. 
Det var ett samarbete med ett par 
gymnasieelever som hade anordnat en kurs i 
självförsvar som ett projekt. 

  

Som tack fick klubben goodie bags som senare 
delades ut till UiLJJK och instruktörer.   

Örnäsdagen 3e juni 
Anton Andersson-Strand, Magnus Rönnqvist, 
Henrik Omark, Mattias Persson, Oskar 
Eriksson, Isabell Palo, Agneta Mäklin, Maria 
Mäklin, Ariel, Ava och Aston Almevall, Agnetha 
Ruuth och Anna Tannersjö turades om att vara 
med under dagen för att visa upp lite ju-jutsu. 
Folk som var och tittade var intresserade.   
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Budoshopen 
I Budoshopen säljer klubben dräkter, 
profilkläder, skydd och diverse annat. Det finns 
även möjlighet att betala träningsavgifter och 
annat genom att betala kontant, med kort eller 
via Swish.  

 

 

I november fick vi in en ny munktröja till 
Budoshopen för försäljning.  

Försäljning 
Under verksamhetsåret har försäljning skett 
via Budoshopen motsvarande ungefär 92 500 
kronor.  

Dräkter 54 445 
Bälten 4 700 
Böcker 4 500 
Kläder 13 744 
Fika 7 044 
Övrigt  
(vattenflaskor, skydd, 
tejp, Linnex osv) 

8 130 

Swish 
I december, just innan graderingshelgen, 
skaffade klubben ett föreningskonto för Swish 
för att förenkla betalningar. Under 
graderingshelgen användes det flitigt för 
betalning av fika.  

 

iZettle 
I slutet av juni aktiverade iZettle lagerfunktion i 
appen så att det är möjligt att hålla bättre koll 
på försäljningen.  

Hemsidan och Facebook 
I mars byttes temat på hemsidan ut så att det 
blev ett nytt utseende som är responsivt och 
fungerar bättre i mobiltelefoner. Arbetet med 
hemsidan är fortgående.  

Annonsering har skett via Facebook.  



 

S i d a  15 | 16 

 

Bästa elev 2016 
Varje år utser styrelsen en medlem från 
vuxengrupperna till årets elev. Under det 
kommande året får eleven förvalta en pokal 
som 1986 skänktes av Ulf Bäckström, 8e dan, 
tidigare medlem i Luleå ju-jutsuklubb. 

Vandringspokalen delas traditionsenligt ut 
tillsammans med en motivering vid höstens 
terminsavslutning. 2016 föll äran på Levi 
Nilsson Lind.  

 

Övrigt 
Medlemmar höstterminen 
Under höstterminen var medlemsantalet 239 
betalande medlemmar. Av detta var 166 (69 %) 
medlemmar i ju-jutsulek-, knatte- eller 
barngrupp. 73 (31%) medlemmar tränade i 
vuxengrupp.  

 

Medlemmar vårterminen 
Under vårterminen var antalet medlemmar 
240 betalande medlemmar. Av detta var 170 
(71 %) medlemmar i ju-jutsulek-, knatte- eller 
barngrupp. 70 (29 %) medlemmar tränade i 
vuxengrupp.  

 
Svenska spel 
9e november betalades stöd från Gräsroten ut. 
Totalt fick klubben in 2205 kronor genom att 
medlemmar, och andra, valt att stödja klubben 
via Svenska Spel.  

Sponsring 
Bastard Burgers sponsrar klubben med panten 
från deras försäljning av pantburkar. Pengarna 
från sponsringen används till att möjliggöra 
olika aktiviteter för medlemmarna i UiLJJK.  

I november fick klubben 5 000 kronor i 
sponsring från SSAB. 

Prova-på-pass 
Tisdagen 18 oktober höll Beatrice ett prova-på 
pass för sina kolleger på Benzeliusskolan. Det 
var ett mycket uppskattat pass.  

2a februari höll Tomas Jönsson och Emil Eklöf 
ett prova-på-pass på Persöskolan.  
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TubeCon, 26 november 
De som var och representerade klubben på 
TubeCon var Oskar Eriksson, Anton Andersson-
Strand, Martin Ek Pedersen, Anna Tannersjö. 
1800 barn var på TubeCon, flera av dem var 
förbi vår uppvisning och fick testa på tekniker. 
Det var ett bra ställe att visa upp sig på.  

Målning av MAF:s mötesrum 
Söndagen den 7e maj målade Anton 
Andersson-Strand, Christian Lövgren, Oskar 
Eriksson och Sara Markstedt MAF:s mötesrum 
som tack för att klubben fick överta deras 
gamla projektor.  

 

Ledamot i förbundsstyrelsen 
På förbundets årsmöte under Påsklägret i 
Linköping blev Sara Markstedt invald som 
ledamot i Svenska ju-jutsuförbundets styrelse. 

Skriven av  
Sara Markstedt, Anton Andersson-Strand 

Foton av 
Henrik Omark, Sara Markstedt, Jan Nilsson, 
Isabell Palo 

Styrelsen 2016/2017 
 

_____________________________ 
Oskar Eriksson, ordförande 
 
 
_____________________________ 
Sara Markstedt, vice ordförande/sekreterare 
 
 
_____________________________ 
Agnetha Ruuth, kassör 
 
 
_____________________________ 
Isabell Palo, ledamot 
 
 
_____________________________ 
Mikko Timonen, ledamot 
 
 
_____________________________ 
Anton Andersson-Strand, ledamot 
 
 
_____________________________ 
Beatrice Lundin, suppleant 
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