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STYRELSEN 2017/2018 

Mellan årsmöten är det styrelsen som har till upp-
gift att arbeta med de löpande frågorna som kom-
mer upp under året samt verka för att följa verksam-
hetsplanen som antogs vid årsmötet. Styrelsen har 
under verksamhetsåret bestått av;  

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

Under verksamhetsåret 2017/2018 har styrelsen 
sammanträtt 12 gånger. I augusti avsade Anton An-
dersson-Strand sin plats i styrelsen på grund av stu-
dier på annan ort och Mats Johansson gick in som 
ordinarie ledamot. 

 

ÖVRIGA FÖRTROENDEPOSTER 

VALBEREDNINGEN 

Valberedningen har under verksamhetsåret bestått 
av; 

Jan Nilsson, sammankallande 
Malin Nilsson, ledamot 

REVISOR 

Revisor har under verksamhetsåret varit; 

Angelica Ökvist 
Magnus Rönnqvist, suppleant 

ARBETSGRUPP UILJJK 

Arbetar för att fånga upp, utveckla och ta hand om 
de unga medlemmarna i vuxenverksamheten. 

Sammankallande  Henrik Omark 
Deltagare  Anton Andersson-Strand 
 Mikko Timonen  
 Isabell Palo 

TRÄNINGSVERKSAMHET 

Klubben anordnar träning för medlemmarna förde-
lat i olika grupper beroende på ålder och kunskaps-
nivå. Klubben är medlem i Svenska Ju-jutsuförbun-
det och tränar och graderar inom stilen Ju-jutsu Kai. 
Ibland anordnas även träning och läger med klubbar 
från olika stilar för att utvecklas inom olika delar så 
som slag och sparkar eller kast. Klubben arrangerar 
även läger för medlemmarna under terminerna för 
att vidare utveckla dem. 

VUXENVERKSAMHET 

För de vuxna, från 14 år och uppåt, har träningen 
varit fördelad i tre olika grupper under året. Det har 
även funnits möjlighet att träna på egen hand på 
lördagar när det har varit öppen matta.  

För de som är mellan 13-16 år har det under höst-
terminen funnits möjlighet att träna i tonårsgrup-
pen som har skapats för att försöka underlätta över-
gången från barngrupp till vuxengrupp.  

De som instruerade under höstterminen 2017 var; 

Vuxna nybörjare  Christian Lövgren 

Vuxna gul-orange  Malin Nilsson 
 Maria Dokken 
 Oskar Eriksson 

Vuxna avance Oskar Eriksson 
 Mattias Persson  
 Agneta Mäklin 

Under vårterminen 2018 var följande instruktörer 
ansvariga för träningen i vuxengrupperna. 

Vuxna nybörjare  Christian Lövgren 
 Ylva Gustafsson  
 Martin Ek Pedersen 
 Oskar Eriksson 

Vuxna gul-orange  Malin Nilsson 
 Maria Dokken 
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 Ylva Gustafsson 
 Martin Ek Pedersen 

Vuxna avance Oskar Eriksson 
 Mattias Persson 
 Agneta Mäklin 

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 mel-
lan 9 och 13 år. Under höstterminen tränade barn 
orange och barn grön tillsammans två gånger i 
veckan.  

 
Instruktörer under höstterminen 2017 i barngrup-
perna har varit; 

Ju-jutsulek  Isabell Palo 
 Marielle Lundin 
 Josefine Lundin 
 Johan Hällgren 
 Ariel Almevall  

Knatte nybörjare  Sara Markstedt 
/ett streck Ariel Almevall 
 Matilda Timonen 
 Alexia Renberg 

 Dino Ulakovic 
 Lajla Ulakovic 

Knatte avance  Sara Markstedt 
 Ariel Almevall 
 Matilda Timonen 
 Alexia Renberg 
 Dino Ulakovic 
 Lajla Ulakovic 

Barn nybörjare Robin Lindqvist Ruth 
 Ylva Gustafsson 
 Anna Tannersjö 

Barn gul Martin Pedersen Ek 
 Yen Renberg 
 Julia Sundström 
 Rasmus Friman 

Barn orange Agnetha Ruuth 
 Andreas Nilsson 
 Kristoffer Myrestam 

Barn grön Jan Nilsson 
 Mats Johansson 

Barn avance  Mikko Timonen 
 Mattias Persson 
 Anton Andersson-Strand 

Vårterminen 2018 var nedan instruktörer; 

Ju-jutsulek Isabell Palo 
 Marielle Lundin 
 Josefine Lundin 
 Johan Hällgren 
 Ariel Almevall 

Knatte nybörjare Sara Markstedt 
/ett streck  Alexia Renberg 
 Matilda Timonen 
 Johan Hällgren 
 Dino Ulakovic  

Knatte avance  Sara Markstedt 
 Alexia Renberg 
 Matilda Timonen 
 Dino Ulakovic 
 Laila Ulakovic 
 Ariel Almevall 
 Samuel Nilsson 

Barn nybörjare  Robin Lindqvist Ruth 
 Ylva Gustafsson 
 Anna Tannersjö 
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Barn gul Martin Pedersen Ek 
 Yen Renberg 
 Rasmus Friman 
 Emma Lugnet 

Barn orange  Agnetha Ruuth 
 Kristoffer Myrestam 

Barn avance  Mikko Timonen 
 Mats Johansson 
 Jan Nilsson 
 Anton Andersson-Strand 
 Julia Sundström 

SOMMARTRÄNING 2018 

Under sommaren har det funnits möjlighet för med-
lemmar från barn avance samt alla vuxengrupper 
att träna ett pass i veckan för olika instruktörer. 
Bland annat har Sanna Dahlberg och David Sun-
dqvist, två av Luleå ju-jutsuklubbs “gamla” medlem-
mar hållit i pass. 

 
Sista sommarträningen höll Malin Nilsson ett pass i 
tai chi som hon har lärt sig under sin tid i Kina. Det 
har varit en bra uppslutning på passen jämfört med 
senaste åren.  

 

TÄVLINGSVERKSAMHET 

Den tredje februari var Mathilda Nilsson, 2a kyu, i 
Umeå och tävlade i JFL4 där hon tog tredje plats i 
elitklassen. Stort grattis till Mathilda! 

Även detta år avslutades adventslägret för barnen 
med en stiltävling med cirka 60 deltagare. 

Samuel Nilsson 
och Arvid Perä 
ställde upp på 
stiltävlingen på 
Nya Norrlands-
lägret och vann 
silver. Grattis poj-
kar! 

 

TRÄNINGSLÄGER 

För att fortsätta utvecklingen hos våra medlemmar 
verkar Luleå ju-jutsuklubb för att anordna läger 
hemma men även genom att uppmuntra medlem-
mar 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 ut-
vecklingen av dem själva och klubben. 

TRÄNINGSLÄGER HEMMA 

Genom att arrangera läger hemma har fler medlem-
mar möjligheten att delta och ta del av mycket er-
farna och duktiga instruktörer.  

HÖSTLÄGER, 18-19 NOVEMBER 

Cirka 40 deltagare var med på lägret när Ulf kom och 
instruerade. Som vanligt mycket uppskattat och 
nyttigt att få träna för en så rutinerad och kunnig 
instruktör.  
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TRÄNINGSLÄGER BORTA 

När läger inom Svenska ju-jutsuförbundet arrange-
ras och andra förbund och klubbar bjuder in till läger 
uppmuntras medlemmar att åka på dessa för att vi-
dare lära sig och knyta kontakter även utanför klub-
ben. 

NYA NORRLANDSLÄGRET, 3-5 NOVEMBER 

Detta år instruerade Sara Markstedt på Nya Norr-
landslägret. Totalt var det två minibussar från Luleå 
som åkte ner till Umeå med medlemmar från barn- 
och vuxengrupper. Christian Lövgren, Jan Nilsson, 
Mattias Persson, Robin Lindqvist Ruth, Vilhelm 
Åström, Yen Renberg, Ylva Gustafsson och Sara 
Markstedt var med från vuxengrupperna.  

 

 

BARNLÄGER 

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

TRÄNINGSLÄGER HEMMA 

För att alla medlemmar ska ha möjlighet att ta del 
av högre graderade instruktörer anordnar klubben 
läger hemmavid.  

ADVENTSLÄGER I LULEÅ, 2-3 DECEMBER 

Enligt tradition kom även detta år Jonas Mokvist och 
Johan Halvardsson, båda 5e dan och förbundsin-
struktörer till Luleå för att hålla träning för 98 delta-
gare varav fyra deltagare som hade tagit sig upp från 

Umeå Budoklubb för att vara med. Som vanligt ett 
uppskattat läger av både barn och föräldrar och 
klubbens instruktörer som alla fick lära sig nya sa-
ker. 

BARNLÄGER 12-13 MAJ 

På vårens barnläger var det 76 deltagare, alla från 
Luleå ju-jutsuklubb, som deltog.  

 
Instruktörer på lägret var klubbens egna instruktö-
rer och barnen hade möjlighet att träna för andra än 
sina ordinarie instruktörer.  

 

TRÄNINGSLÄGER BORTA 

Det är främst på Nya Norrlandslägret som medlem-
mar i barngrupper åker på externa läger, de som 
åker ner får uppleva att sova borta på läger och 
möta vänner.  

NYA NORRLANDSLÄGRET 3-5 NOVEMBER 

Alexia Renberg, Matilda Timonen, Arvid Perä, Ella 
Dahlström och Samuel Nilsson var med ner till Nya 
Norrlandslägret i Umeå för att träna i barngrup-
perna och vara med på aktiviteterna runt om som 
Umeå Budoklubb ordnar såsom Halloweenfest och 
filmkväll. 
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INSTRUKTÖRSPASS OCH -TRÄFFAR 

INSTRUKTÖRSTRÄFFAR 

För att få lite gemenskap och hitta på roliga saker 
tillsammans försöker klubben anordna några till-
fällen per termin där instruktörerna samlas för att 
prata utanför mattan.  

PIZZABAK 16 SEPTEMBER 

Den 16 september samlades 13 instruktörer, Martin 
Ek Pedersen, Sara Markstedt, Anton Andersson-
Strand, Christian Lövgren, Henrik Omark, Jan Nils-
son, Dino Ulakovic, Maria Mäklin, Agneta Mäklin, 
Andreas Nilsson, Kristoffer Myrestam, Rasmus Fri-
man och Oskar Eriksson i bagarstugan i Björsbyn för 
att prata och baka egna pizzor i bakugnen. 

 

INSTRUKTÖRSTRÄFF 25 NOVEMBER 

Planering inför adventslägret, graderingshelgen, 
kontroll av betalda medlemsavgifter, inrapportering 
av närvaro, genomgång inför vårterminen var några 
av punkterna som togs upp på instruktörsmötet. 

INSTRUKTÖRSTRÄFF 13 JANUARI 

Efter städdagen passade klubben på att ha ett in-
struktörsmöte innan starten av terminen för att gå 
igenom att alla grupper har instruktörer och hjälp-
instruktörer och annat som är viktigt att ha klart in-
nan terminen startar. 

INSTRUKTÖRSTRÄFF 28 APRIL 

Det är alltid bra att träffas och bara umgås och 
prata. Den 28 april samlades ett gäng instruktörer i 
dojon, Agneta Mäklin, Agnetha Ruuth, Christian 
Lövgren, Kristoffer Myrestam, Mattias Persson, An-
ton Andersson-Strand, Oskar Eriksson, Maria Dok-
ken, Malin Nilsson, Mikko Timonen, Anna Tanner-
sjö, Julia Sundström, Robin Lindqvist-Ruth, Dino 
Ulakovic, Samuel Nilsson, Henrik Omark, Jan Nils-
son, Yen Renberg, Alexia Renberg och Sara Mark-
stedt.  

 
Efter goda diskuss-
ioner gick ett gäng 
vidare till O’Learys 
för att äta lite mat 
och fortsätta prata 
och umgås. 

 

 

 

 

 

INSTRUKTÖRSTRÄFF 12 AUGUSTI 

Genomgång inför höstterminens start. Det är 
mycket som måste vara klart innan terminen star-
tar. De instruktörer som var med fick en dauerbinda 
från klubben, som en del i att försöka utrusta våra 
instruktörer med mer än bara kunskap i ju-jutsu.  
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INSTRUKTÖRSPASS 

För att instruktörerna ska instruera teknikerna på 
samma sätt och för att instruktörerna själva ska få 
lära sig hur tekniker ska se ut försöker klubben an-
ordna några instruktörsträningar under terminerna. 
Då finns det möjlighet att be om någon speciell tek-
nik och det är mycket man kan diskutera när man 
provar på tekniker tillsammans. 

INSTRUKTÖRSPASS 21 OKTOBER  

Ariel Almevall, Andreas Nilsson, Christian Lövgren, 
Agneta Mäklin, Sara Markstedt fick en genomgång 
av några av grundteknikerna under Oskar Erikssons 
ledning. 

INSTRUKTÖRSPASS 18 FEBRUARI 

Genomgång av tekniker med Oskar Eriksson. Delta-
gare var Ylva Gustafsson, Isabell Palo, Agneta Mäk-
lin, Matilda Timonen, Dino Ulakovic, Alexia Ren-
berg, Helena Ökvist, Robin Lindqvist Ruth och Sara 
Markstedt.  

UTBILDNINGAR 

Klubben satsar pengar för att få välutbildade in-
struktörer genom att försöka arrangera så många 
kurser som möjligt i Luleå och när det inte är möj-
ligt sponsra instruktörer att åka på de kurser som 
arrangeras av andra klubbar inom Svenska Ju-
jutsuförbundet. Svenska Ju-jutsuförbundet har ut-
vecklat flera olika instruktörskurser som ger stegvis 
behörighet att till exempel gradera till elever till 
olika grader. Grundkursen, D-instruktörskurs, kan 

arrangeras inom den egna klubben, övriga kurser 
leds av kursledare utsedda av förbundet.  

D-INSTRUKTÖRSKURS 2 SEPTEMBER 

Som A-instruktör har man rätt att hålla D-instruk-
törskurs och denna gång var det Isabell Palo, Matt-
tias Persson och Sara Markstedt som höll sin första 
D-instruktörskurs för nya och blivande instruktörer 
och hjälpinstruktörer. D-kursen är den grundläg-
gande kursen som alla måste avklara innan man kan 
fortsätta till nästa steg, den första licensgivande, C-
kursen. Deltagare på kursen var Ylva Gustafsson, 
Martin Ek Pedersen, Lajla Ulakovic, Dino Ulakovic, 
Rasmus Friman, Julia Sundström, Yen Renberg, 
Alexia Renberg, Andreas Nilsson, Matilda Timonen 
och Ariel Almevall.  

 
För att gå kursen ska man ha minst 4e kyu, men i vår 
klubb får alla vara med, även om man har gått kur-
sen tidigare eller inte har uppnått graden. Detta är 
för att vi har hjälpinstruktörer från barn avance och 
vi tycker att det är bättre att de går kursen när de 
börjar hjälpa till istället för att vänta ett par termi-
ner. Sedan får de gå kursen igen när de har uppfyllt 
kraven för “licensen”. Även de som redan har gått 
kursen tidigare är välkomna att vara med på kursen 
för att få en uppfräschning och få fram en diskuss-
ion. 

Efter sju timmar i dojon där man gick igenom admi-
nistration, idrottsmedicin och instruktörskunskap 
varvat med lite praktik fick klubben 5 nya D-instruk-
törer; Ylva, Martin, Julia, Andreas och Ariel.  
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C-INSTRUKTÖRSKURS, 13-15 OKTOBER 

Under tre dagar fick nio av våra instruktörer lära sig 
ännu mer om hur man blir en bra instruktör inom ju-
jutsu kai med Stefan Forsman, 6e dan, riksinstruktör 
som kursledare.  

Krav för att 
kunna gå 
C-kursen 
är att man 
har avkla-
rat D-kur-
sen samt 
har minst 
2a kyu, 
blått bälte. 

De som efter en mer grundlig genomgång av admi-
nistration, idrottsmedicin och instruktörskunskap 
numera kan titulera sig C-instruktör är Malin Nils-
son, Jan Nilsson, Mats Johansson, Anton Andersson-
Strand, Martin Ek Pedersen, Ylva Gustafsson, Mikko 
Timonen, Agneta Mäklin och Christian Lövgren. 

De passade även på att gå ut och ha trevligt med 
mat och bowling.  

BARNINSTRUKTÖRSKURS 19-20 MAJ 

Under helgen 19-20 maj har elva av klubbens in-
struktörer gått barninstruktörskurs med Tobias 
Back, 3e dan, Köping, ordförande för barnkommit-
tén. Teori blandat med praktik har gett nyttiga verk-
tyg för att kunna instruera klubbens alla barn på 
bästa sätt.  

 
För några var det första gången, men några av del-
tagarna gick för att uppdatera sig. De som deltog 
och nu kan titulera sig barninstruktör var Oskar Er-
iksson, Jan Nilsson, Mats Johansson, Anton Anders-
son-Strand, Mikko Timonen, Isabell Palo, Agneta 
Mäklin, Maria Dokken, Agnetha Ruuth, Robin Lin-
dqvist-Ruth och Ylva Gustafsson.  

 

GRADERINGAR 

När man har tränat tillräckligt länge och instruktö-
ren anser att man är redo för det är det dags att gra-
dera till en ny grad. Inom Ju-jutsu Kai så följer man 
graderingsordningen från 5e kyu till 1a kyu i vuxen-
grupperna och 5e mon till 1a mon i barngrupperna. 

Vi har även graderingar inom knatte och ju-jutsulek 
där gradörerna får ett nytt rött eller gult streck. Alla 
dessa graderingar kan vi hålla i klubben med våra 
utbildade instruktörer. För gradering till dangrader 
(svart bälte) måste medlemmarna visa för riksgra-
deringskommittéen som består av Ju-jutsu Kais stil-
chef och två andra riksinstruktörer. 
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HÖSTTERMINENS GRADERINGAR 

Under höstterminen graderades totalt 125 nya gra-
der eller ett nytt streck.  

EXTRA GRADERINGAR 
17e september  
4e mon, orange monbälte 3 

 

8e oktober  
3e kyu, grönt bälte 1 

 

25e november  
3e kyu, grönt bälte 1 

 

4e december  
Ju-jutsulekstreck 22 

 

20e december  
5e mon, gult monbälte 2 
3e mon, grönt monbälte 2 

GRADERINGSHELG 9-10 DECEMBER 
9e december  
2a mon, blått monbälte 9 
3e mon, grönt monbälte 5 
1a kyu, brunt bälte 4 
3e kyu, grönt bälte 2 
4e kyu, orange bälte 6 
5e kyu, gult bälte 2 

 

10e december  
4e mon, orange monbälte 16 
5e mon, gult monbälte 19 
Knattestreck 31 

 

VÅRTERMINENS GRADERINGAR 

Under våren var det 108 stycken som graderade till 
ett nytt streck eller ny grad.  

EXTRA GRADERINGAR 
17e januari  
2a mon, blått monbälte 1 

 

21a januari  
3e kyu, grönt bälte 2 
4e kyu, orange bälte 4 

 

27e februari  
3e mon 2 

 

4e mars  
Knattestreck 1 

 

24e maj  
3e mon, grönt monbälte 3 

 

6e juni  
2a mon, blått monbälte 1 

 

9 juni  
4e mon, orange monbälte 2 

 

GRADERINGSHELG 26-27 MAJ 
26e maj  
3e kyu, grönt bälte 2 
4e kyu, orange bälte 1 
4e mon, orange monbälte 13 
5e kyu, gult bälte 12 

 

27e maj  
5e mon, gult monbälte 16 
Ju-jutsulekstreck 15 
Knattestreck 33 
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MEDLEMSAKTIVITETER 

VÅRRUSET 

4 juni var det dags för årets vårrus, detta år var 
Emma Lugnet, Ariel Almevall, Maria Mäklin, Agneta 
Mäklin, Helena Ökvist, Isabell Palo, Yen Renberg och 
Sara Markstedt med. Efteråt samlades vi i Isabells 
lägenhet för att äta mat, prata och umgås. Alla hade 
med sig något för ett litet knytkalas. 

 

FÖRENINGSMEDVERKAN 

Lördagen den 25 augusti var Oskar Eriksson, Isabell 
Palo, Simon Engström, Marielle Lundin, Patrik K, 
Mikko Timonen, Matilda Timonen och Sara Mark-
stedt parkeringsvakter för IF Metalls Verkstads-
klubb Luleåverkens 75-årsjubileum. 

 

UILJJK 

ÖVERNATTNING 15 SEPTEMBER 

Ung i LJJK började verksamhetsåret med en över-
nattning. Det var fem deltagare på kvällen, med två 
stycken som övernattade, samt två ansvariga.  

FILMKVÄLL 24 NOVEMBER 

För medlemmarna i UiLJJK arrangerades en filmkväll 
i dojon. 

ÖVERNATTNING 24 FEBRUARI 

Först käkade deltagarna tacos för att sedan se på 
film, leka och umgås innan övernattning. 

ALCATRAZ 17 MARS 

Ett gäng från UiLJJK var till Alcatraz den 17 mars. 

TERMINSSTART OCH –AVSLUTNINGAR 

När terminen startar och avslutas försöker klubben 
anordna något extra. De senaste terminerna har vi 
återupptagit med ett gemensamt pass för alla med-
lemmar från ju-jutsulek och uppåt. Passen har varit 
uppskattade av alla deltagare. 

TERMINSAVSLUTNING HÖSTTERMINEN 

På terminsavslutningen på höstterminen kom Xia-
olei Hu och visade hur man gör dumplings för andra 
gången. Efter vi ätit oss mätta på dumplings åt vi 
massa goda efterrätter som flera av deltagarna 
hade fixat till kvällen.  
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TERMINSSTART VÅRTERMINEN 

15e januari instruerade Isabell Palo och Sara Mark-
stedt ett uppskattat gemensamt träningspass för 
medlemmar från ju-jutsulek-, knatte-, barn- och 
vuxengrupperna.  

TERMINSAVSLUTNING VÅRTERMINEN 

Drygt 40 deltagare var med på vuxenavslutningen 
den 26e maj som anordnades av Agneta Mäklin, 
Christian Lövgren och Yen Renberg. Först grillade vi 
hamburgare med tillbehör, därefter blev det lek och 
efterrätt och efter det gick vi ner till fotbollsplanen 
för en omgång brännboll som avancegruppen vann 
till Oskar Erikssons stora nöje. Det var en mycket 
lyckad avslutning, det var kul att det var så många 
som var med.  

 

 
TERMINSSTART HÖSTTERMINEN 

Höstterminen 2018 startades med ett gemensamt 
pass den 20 augusti som hölls av Isabell Palo och 
Sara Markstedt för medlemmar i alla grupper. Totalt 
var det 50 deltagare på mattan som fick prova på att 
träna renraku waza tillsammans.  

BUDOCENTER 

Vi har varit i lokalen som vi hyr av Luleå kommun 
sedan 1996. Vi har tillgång till lokalen dygnet runt 
under hela året vilket gör att vi har möjlighet att an-
passa schema för alla grupper utan att behöva lägga 
dem sent på kvällarna samt möjligheten att arran-
gera läger och kurser i lokalen när som helst.  

STÄDNING 

Inför varje terminsstart anordnar klubben en ge-
mensam 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. Vi passar även på att fixa 
grejer när man är flera som kan hjälpa till. Man um-
gås och det känns att man är delaktig i det som hän-
der i klubben, även om man inte tränar själv.  

 
Även detta år har tre killar från Socialförvaltningen 
städat i lokalen.  

Under höst- och vårterminen har Christian Lövgren 
och Johan Hällgren ansvarat för städning två gånger 
i veckan. Utöver den ordinarie städningen har de 
även städat extra inför läger och graderingshelger. 

Grupperna ansvarar för att torka av mattan och 
städa undan innan man går för dagen. 

SATSNINGAR PÅ BUDOCENTER 

Klubben ansvarar för att hålla efter lokalen och göra 
mindre reparationer, medan Luleå kommun ansva-
rar för större reparationer. Klubben gör också andra 
saker för att förbättra utrymmet.  

BELYSNING 

I september ordnade kommunen belysningen i hal-
len med två nya lampor vilket gjorde det mycket 
mer välkomnande. 
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BOKSTAVSTAVLA 

I september köpte klubben in en bokstavstavla att 
ha som prislista vid försäljningar på graderingar och 
läger.  

 

MAGNETRAMAR 

För att förenkla och få uppsättning av affischer och 
annan informationsblad har klubben köpt in mag-
netramar. De sitter bland annat utanför Budosho-
pen med QR-koder för enklare betalning. 

 

MÅLNING AV HÖGTALARSTÄLLNINGAR 

Under juluppehållet målade Sara Markstedt ställ-
ningarna för högtalarna svarta istället för den fula 
gröna färgen. De sattes sedan upp under städdagen 
den 13 januari. 

  

NYA KROKAR 

Under städdagen den 13e ja-
nuari sattes nya krokar upp i 
mix-omklädningsrummet. 

ISOLERING AV DÖRR 

Samma städdag, den 13 januari, 
isolerades dörren ut i mix-om-
klädningsrummet för att det 
inte ska vara drag där.  

 

SKÅP FÖR ADMINISTRATION 

Mikko Timonen har fixat 
ett skåp med postfack för 
att ha information och ad-
ministration på ett och 
samma ställe.  

Varje grupp har ett fack där 
instruktörerna kan ha allt 
relaterat till gruppen sam-
lat.  

I samband med det har 
Sara Markstedt ordnat pär-
mar till alla grupper, där 
bland annat kontaktin-
formation, närvarolistor, 

information om försäkring samlas. 

Genom detta kan man även lämna information till 
styrelsen, kassör, eller någon instruktör utan att 
papper ligger framme och stökar. Det finns även 
plats att ha material för budopass och diplom bland 
annat.  
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SKÅP TILL TJEJERNAS OMKLÄDNINGSRUM 

Mikko har även fixat ett skåp till tjejernas omkläd-
ningsrum där bland annat instruktörerna kan ha 
sina tillhörigheter samlade på en plats. 

 

UTHYRNING AV BUDOCENTER 

Detta verksamhetsår har uthyrningen av lokalen 
ökat.  

Lördagen 23 september var dojon uthyrd för kalas. 

Under höstterminen har dojon varit uthyrd dagtid 
för utbildning den 27 september, 7 december. Un-
der vårterminen var dojon uthyrd 22 februari, 14 
mars, 15 mars, 20 mars och 23 maj.  

Lördag den 5 maj var dojon uthyrd för ytterligare ett 
kalas.  

Mellan 21-23 maj var dojon bokad för övernattning.  

BUDOSHOPEN 

I Budoshopen finns det 
möjlighet att köpa bland 
annat olika profilprylar, 
skydd, systemböcker och 
dräkter. Inför varje termin 
görs en inventering för att 
göra beställning av bland 
annat dräkter som är den 
största försäljningsposten.  

 

FÖRSÄLJNING 

Försäljning sker genom iZettle som kan ta emot be-
talningar via Swish, iZettle och kontant. Majoriteten 
av betalningarna har kommit in via Swish och ge-
nom lagerhanteringen i iZettle har vi fått en bättre 
koll på vad som säljs. För att underlätta både för 
medlemmarna och administration vid betalning via 
Swish har Sara Markstedt skapat QR-koder för va-
rorna i Budoshopen.  

Genom att skanna dessa så slipper köparen skriva in 
nummer och meddelande och det blir lättare att 
sammanställa betalningarna för kassören. 

Även betalningar för träningsavgifter kommer in via 
både Swish och iZettle, utöver betalningarna via PG. 
För att förenkla ytterligare försöker vi minska kon-
tanthanteringen.  

Försäljning  
Dräkter 57 568 
Bälten 3 750 
Fikaförsäljning 2 360 
Böcker 4 900 

HEMSIDAN OCH SOCIALA MEDIER 

Arbetet med hemsida och Facebook har fortsatt. I 
april var det databasproblem som påverkade hem-
sidan samt administrationen av e-postadresser med 
@ljjk.se, men hemsidan löstes efter ett tag. Det är 
fortfarande problem med e-postadresserna. 

Sara Markstedt har skapat en köp-/säljsida på hem-
sidan där de som vill sälja eller köpa dräkter eller an-
nat kan lägga upp annonser. 

 
Under sommaren skapade Sara Markstedt ett In-
stagramkonto som direkt publicerar bilder på den 
offentliga Facebookgruppen samt att bilder från In-
stagram som taggas rätt hamnar på hemsidan.  
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BÄSTA ELEV 2017  

Varje år utser styrelsen en medlem från vuxengrup-
perna 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.  

 
Medlemmarna hade i detta år möjlighet att nomi-
nera sitt val till bästa elev, men själva beslutet togs 
av styrelsen.  

Detta år valdes Jan Nilsson till årets elev. Detta är 
andra gången Jan Nilsson har fått denna utmär-
kelse. 

ÖVRIGT 

PLANERINGSKALENDER 
För att enklare kunna se hur terminen ser ut och 
göra en planering för vad som händer under en ter-
min har vi en stor årskalender för att skriva in läger, 
graderingar och andra händelser. 

 

TANKEVERKSTAD 

Den 22 november var Agnetha Ruuth och Sara 
Markstedt på Tankeverkstad ”Tillsammans för ett 
gott liv i Luleå” som arrangerades av Luleå Kommun 
för att ge föreningar och andra intressenter ut-
rymme att diskutera och komma fram till hur vi kan 
förbättra för kommuninnevånarnas möjlighet till ett 
gott liv. 

 

FILM FÖR REKRYTERING 

Under graderingshelgen i december filmade Pontus 
Wikström på graderingen upp till 4e kyu, orange 
bälte. Det klippte han sedan ihop till en film som nu-
mera ligger uppe på hemsidan samt används till re-
klam via Facebook.  
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BESKÄRNING AV PILTRÄD 

Efter avklarad gradering på lördagen 26 maj ställde 
sig en medlem från nybörjargruppen tillsammans 
med Agnetha Ruuth, Agneta och Thomas Mäklin un-
der pilträdet utanför ingången till lokalen och ka-
pade grenar. Trädet har haft grenar som hänger ner 
mot marken och har sett allmänt risig ut. När trädet 
blev lite lättare har det under sommaren vuxit till sig 
och blivit mycket tjusigare. 

 

BESKÄRNING AV PILTRÄD DEL TVÅ  

Efter det första pilträdet fortsatte den 9e juli Ag-
netha Ruuth, Agneta och Thomas Mäklin att besk-
ära den andra pilen på området. Samtidigt var 
Kristoffer Myrestam, Martin Ek Pedersen, Johan 
Hällgren och Sara Markstedt med och krattade 
grönområdet utanför dojon i förberedelse för vat-
tenkriget. 

 

BÄNK 

Patrik K har byggt en bänk som går runt stammen på 
pilträdet närmast lokalen. Under sommaren har 
bänken använts av medlemmar och även boende 
runt området. 

 

VATTENKRIG #3 

För tredje året i rad arrangerade klubben ett vatten-
krig för alla medlemmar, stora som små. Även sys-
kon, föräldrar och andra var såklart välkomna att 
delta. Detta år var verkligen vädret med oss, det var 
varmt och soligt. Klubben bjöd på varmkorv och fika. 
De som inte var med och krigade hade möjlighet att 
vara med i en kottplockartävling uppdelad i en barn- 
och vuxentävling. Det var hård konkurrens om de 
presentkort som var priset för mest plockade kottar. 
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NY PROJEKTORDUK 

Den 21 juli satte Oskar Eriksson och Sara Markstedt 
upp en ny projektorduk i dojon som kan användas 
till filmkvällar, utbildningar och möten. Samtidigt 
fixade de även till ljudet i högtalarna som inte har 
kunnat användas på grund av dåligt ljud. 

 

NY BRANDSLÄCKARE 

Räddningstjänsten 
har under sommaren 
gjort kontroll och un-
derhåll av brand-
slangen i lilla hallen. 
De har även bytt ut 
brandsläckaren och i 
samband med städ-
dagen inför höstter-
minen passade vi på 
att flytta den till köket 
för att vara lättare att 
komma åt vid behov.  

LAMPA TILL TJEJERNAS OMKLÄDNINGSRUM 

Under städdagen den 11e augusti 
sattes en lampa upp vid spegeln i 
tjejernas omklädningsrum.  

 

 

 

 

 

 

FÖRSLAGSLÅDA PÅ HEMSIDAN 

På årsmötet 2017 fick sty-
relsen i uppdrag att ordna 
en anonym förslagslåda på 
hemsidan, så numera finns 
det ett google-formulär 
som man kan använda sig 
av för att skicka förslag el-
ler feedback till styrelsen. 

 

 

 

MEDLEMMAR HÖSTTERMINEN 

Totalt under höstterminen var det totalt 225 med-
lemmar som tränade i klubben. Fördelning; 159 i 
åldrarna 5-13 år och 66 över 14 år. 

 

MEDLEMMAR VÅRTERMINEN 

Vårterminen 2018 var det något fler medlemmar 
som tränade i klubben. Totalt var det 234 som hade 
betalat medlemsavgiften varav 172 i åldrarna 5-13 
år och 62 som var över 14 år.  

 

SVENSKA SPEL 

Detta år fick klubben in 2 586 genom att medlem-
mar, och andra, valt att stödja klubben via Svenska 
Spels Gräsroten. Det är något mer än året innan.  
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SPONSRING 

Under verksamhetsåret har klubben mottagit 
sponsring från SSAB samt OCAB Norrbotten AB. 

SJÄLVFÖRSVAR FÖR TJEJER 

Elin Johansson, Anna Tannersjö och Ylva Gustafsson 
höll ett pass på Hälsans hus den 16 april som en del 
i gymnasieskolans folkhälsoprojekt. 

SKRIVEN AV  

Sara Markstedt 

FOTON AV 

Sara Markstedt, Isabell Palo, Ariel Almevall, Mikko 
Timonen 
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