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STYRELSEN 2018/2019 

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 Sara Markstedt 

Kassör Agnetha Ruuth 

Ledamot  Mikko Timonen 

Ledamot Andreas Nilsson 

Ledamot Emil Lind 

Suppleant Isabell Palo 

Suppleant Patrik Kjellvås 

Under verksamhetsåret har styrelsen sammanträtt 
nio gånger.  

VALBEREDNINGEN 

Valberedningen har under verksamhetsåret bestått 
av;  

Yen Renberg, sammankallande 

Kristoffer Myrestam, ledamot 

REVISOR 

Revisor har under verksamhetsåret varit;  

Angelica Ökvist 

Martin Jonsson, suppleant 

TRÄNINGSVERKSAMHET 

Klubben är medlem i Svenska Ju-Jutsuförbundet och 
tränar och graderar inom stilen Ju-jutsu Kai. Klub-
ben är även medlem i Svenska Budo- och Kamp-
sportsförbundet och därigenom associerade med 
Riksidrottsförbundet. 

Klubben samarbetar även med Sisu idrottsutbil-
darna vid bland annat kurser. Klubben ordnar trä-
ning för medlemmarna fördelat i olika grupper ba-
serat på ålder och kunskapsnivå. Klubben arrange-

rar läger där instruktörer från klubben, eller instruk-
törer från andra klubbar inom Svenska Ju-Jutsuför-
bundet för att utveckla medlemmarnas kunskaper.  

Ibland har klubben även ordnat även träning och lä-
ger tillsammans med klubbar från andra stilar för att 
medlemmarna ska kunna utvecklas inom slag, spar-
kar eller kast.  

VUXENVERKSAMHET 

Medlemmar, från 14 år och äldre, har tränat i tre 
olika vuxengrupper med två pass i veckan per grupp 
under ordinarie terminstider. Det har även funnits 
möjlighet att träna på egen hand under lördagar när 
det är öppen matta.  

 
1 Träning i vuxengrupper kan vara grötig 

De som instruerade i vuxengrupperna under höst-
terminen 2018 var;  

Vuxna nybörjare  Christian Lövgren, Anna 
Tannersjö, Martin Ek Pe-
dersen 

Vuxna gul-orange Maria Dokken, Mikko Ti-
monen, Malin Nilsson, 
Valtteri Päivärinta 

Vuxna avance Oskar Eriksson, Sara Mark-
stedt, Mattias Persson 

Under vårterminen 2019 instruerade följande in-
struktörer grupperna; 

Vuxna nybörjare Mikko Timonen, Maria 
Dokken, Malin Nilsson, 
Kristoffer Myrestam, Anna 
Tannersjö, Emma Lugnet 
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Vuxna gul-orange Malin Nilsson, Mikko Timo-
nen, Maria Dokken, Kristof-
fer Myrestam, Anna Tan-
nersjö, Emma Lugnet 

Vuxna avance Oskar Eriksson, Mattias 
Persson, Mikko Timonen, 
Sara Markstedt 

BARNVERKSAMHET 

Under verksamhetsåret har klubben bedrivit träning 
för medlemmar i åldrarna 5-13 år i åtta olika grup-
per indelat i åldersgrupperna ju-jutsulek (5-6 år), 
knatte (7-8 år) samt barn (9-13 år).  

 
2 Första passet för knatte nybörjare hösten 2019 

Samtliga grupper har haft ett pass i veckan, förutom 
barn avance som har två träningar i veckan.  

Höstterminen 2018 var följande instruktörer i barn-
grupperna;  

Ju-jutsulek Isabell Palo, Johan Häll-
gren, Marielle Lundin, Jo-
sefine Lundin 

Knatte nybörjare  Matilda Timonen, Alexia 
Renberg, Dino Ulakovic  

Knatte avance Sara Markstedt, Alexia 
Renberg, Samuel Nilsson, 
Dino Ulakovic 

Barn nybörjare Robin Lindqvist, Ylva Gus-
tafsson 

Barn gul Martin Ek Pedersen, Emma 
Lugnet 

Barn orange Agnetha Ruuth, Kristoffer 
Myrestam 

Barn avance Mats Johansson, Jan Nils-
son, Andreas Nilsson, Yen 
Renberg 

Under vårterminen 2019 hade grupperna nedan in-
struktörer;  

Ju-jutsulek  Johan Hällgren, Patrik 
Kjellvås, Emil Lind, Anna 
Tannersjö 

Knatte nybörjare Matilda Timonen, Alexia 
Renberg, Dino Ulakovic 

Knatte avance Sara Markstedt, Alexia 
Renberg, Samuel Nilsson, 
Dino Ulakovic 

Barn nybörjare Oskar Eriksson, Patrik 
Kjellvås, Emil Lind 

Barn gul Martin Ek Pedersen, Emma 
Lugnet, Lova Dahlberg 

Barn orange Agnetha Ruuth, Kristoffer 
Myrestam, Erik Nilsson 

Barn avance Jan Nilsson, Mats Johans-
son, Andreas Nilsson, Yen 
Renberg 

SOMMARTRÄNING 2019 

Under sommaren hölls 13 olika sommarpass med 
olika instruktörer och olika inriktningar. Bland annat 
höll Ester Weinz Edefall ett fyspass, Tira Blixt höll två 
pass med yin- och acroyoga, David Sundqvist hade 
två pass självförsvar och Malin höll två pass med 
taiji. Sanna Dahlberg och Johan höll ett kast- och 
grappling pass. 

TÄVLINGSVERKSAMHET 

Det har inte varit någon tävlingsverksamhet under 
verksamhetsåret i klubben, däremot ställde Arvid 
Perä och Samuel Nilsson upp på stiltävlingen på Nya 
Norrlandslägret, tyvärr blev det ingen placering 
detta år.  

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-
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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. Därför försöker klub-
ben att arrangera läger minst en gång per termin för 
alla medlemmar.  

MINILÄGER NOVEMBER 

Under en lördag hade ungefär 30 deltagare från 
barn avance och vuxengrupperna möjlighet att 
träna extra inför graderingarna i december. Oskar 
Eriksson och Sara Markstedt höll i två gemensamma 
pass och två pass där grupperna var uppdelade efter 
grad.   

 
3 Deltagare på miniläger 

ADVENTSLÄGER 1-2 DECEMBER 

För nionde året arrangerade klubben adventsläger 
under första adventshelgen med instruktörerna Jo-
nas Mokvist, 5e dan och Johan Halvardson, 5e dan. 
Som vanligt var instruktörerna mycket uppskattade 
av barnen som deltog och även föräldrarna som satt 
och tittade på. Detta år hade vi långväga deltagare 
från Västerås Ju-jutsuklubb som var med och trä-
nade på lägret.  

 
4 Jonas instruerar inför en fängslad grupp 

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. Genom att åka iväg på träningsläger har man 
möjlighet att träffa ju-jutsukas från många andra 
klubbar och träna för flera, höggraderade instruktö-
rer. 

SUNDSVALLSLÄGRET 21-23 SEPTEMBER 

Yen Renberg åkte ner till Sundsvall för att vara med 
på läger med instruktörer Ida Blomberg, 3e dan, 
Umeå Budoklubb, Christian Carlson, 3e dan Hu-
diksvalls ju-jutsuklubb, Lars Stålnacke, 5e dan 
Sundsvalls Budoklubb och Anders Bergström, 8e 
dan, Linköpings Budoklubb. 

 
5 Deltagare på läger i Sundsvall 

LÄGER I HUDIKSVALL, 28-30 SEPTEMBER 

Hudiksvalls ju-jutsuklubb har under 2018 firat 25-
års jubileum och för att fira det hade de arrangerat 
ett jubileumsläger där de bjöd in Elin Johansson, 3e 
dan, att instruera. Så 28-29 september åkte Elin och 
Vilhelm Åström ner till Hudiksvall. Flera fartfyllda 
träningar på fredag och 
lördag ledda av Ulf Bäck-
ström, Bertil Bergdahl 
och Elin Johansson, av-
rundades med en ban-
kett på lördag kväll. 
Mycket trevligt arrange-
mang. Grattis HJJK och 
lycka till även de näst-
kommande 25 åren. 

 

6 Elin Johansson på läger i Hudiksvall 
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UPPSALA-LÄGER 5-7 OKTOBER 

Isabell Palo var i Uppsala och instruerade på Upp-
sala-lägret som arrangerades av Uppsala ju-
jutsuklubb. Övriga instruktörer på lägret Tony Hans-
son, 7:e dan, Riksinstruktör, Karin Ersson, 5:e dan, 
Förbundsinstruktör, Ylva Naeser, 5:e dan, Förbunds-
instruktör, David Gülger, 5:e dan, Förbundsinstruk-
tör, Olle Håstad, 4:e dan, Elitinstruktör, Ludvig Jo-
hansson, 3:e dan, Elitinstruktör, Mimmi Sundin, 3:e 
dan, A-instruktör, Tobias Hammarberg, 3:e dan, A-
instruktör, Fredrik Medevik, 2:a dan, A-instruktör, 
Björn Isaksson, 2:a dan, A-instruktör, Victoria Cata-
lan Rivas, 1:a dan, B-instruktör. 

NYA NORRLANDSLÄGRET, 2-4 NOVEMBER 

Det var tio medlemmar som åkte ner till Umeå detta 
år, Jan Nilsson, Andreas Nilsson, Vilhelm Åström, 
Sara Markstedt var med på vuxendelen av lägret. 
Bland annat höll Hans Brändström ett uppskattat 
”källarpass” för svartbältesgruppen där man fick ap-
plicera ju-jutsu ”på riktigt”. Samuel Nilsson, Arvid 
Perä, Erik Nilsson, Ebba Eggers och Dino Ulakovic 
var med på barndelen av lägret. Åsa Eggers följde 
med som ansvarig förälder.  

 
7 Installerade på Nya Norrlandslägret 2018 

LÄGER I UMEÅ, 2 MARS 

Patrik Kjellvås och Sara Markstedt var till Umeå och 
tränade för flera instruktörer från Umeå Budoklubb 
och Örnsköldsviks Ju-jutsu Club som höll olika pass. 
Deltagarna fick gå igenom tekniker och umgås med 
medlemmar från andra klubbar. 

 
8 Läger i Umeå 

PÅSKLÄGER I LINKÖPING, 19-22 APRIL 

Sara Markstedt var den enda från Luleå ju-
jutsuklubb som åkte ner på det 45e Påsklägret i Lin-
köping, dels för att vara med på lägret men också 
för att vara med på förbundets årsmöte där hon 
blev omvald till ledamot i förbundsstyrelsen. 

 
9 Gemensam middag på Påsklägret med Kungsbacka ju-
jutsuklubb, Umeå Budoklubb och Luleå Ju-jutsuklubb 

Detta år var det en gästinstruktör från Japan som in-
struerade på lägret, Sensei Atsushi Yamamoto, 5e 
dan Daito Ryu Aikiju-jutsu, inriktning Takumakai. 
Han hade även två hjälpinstruktörer med sig som 
hjälpte till på passen. Passen var väldigt uppskat-
tade, det var kluriga tekniker och instruktörerna var 
riktigt duktiga. 

10 Sensei Atsushi Yamamoto, Sara Markstedt och hjälpinstruk-
törerna 
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INSTRUKTÖRSAKTIVITETER 

Under terminerna försöker klubben ordna en del 
aktiviteter utanför mattan för instruktörerna där 
man umgås och pratar men också tillfällen där vi 
går igenom tekniker och hur man ska instruera 
dem till andra.  

INSTRUKTÖRSMIDDAG, ADVENTSLÄGER 

I samband med adventslägret samlades klubbens in-
struktörer tillsammans med Johan och Jonas och åt 
middag på Alcatraz.  

 
11 Middag på Alcatraz 

INSTRUKTÖRSTRÄNING 19 JANUARI 

Oskar Eriksson höll ett träningspass för instruktörer 
lördagen den 19e januari.  

 
12 Deltagare på instruktörsträning Sara Markstedt, Oskar Eriks-
son, Malin Nilsson, Agneta Mäklin, Maria Dokken, Jan Nilsson, 
Andreas Nilsson, Erik Nilsson, Helena Ökvist, Emil Lind, Emma 
Lugnet 

 

 

 

 

ALCATRAZ 25 JULI 

 
13 Middag på instruktörsträff på Alcatraz 

Flera av klubbens instruktörer samlades torsdag 
den 25e juli på Alcatraz för att umgås och planera 
inför höstterminen. Först delades alla in i grupper 
och gick igenom celler på Prison Island innan alla åt 
sig mätta på restaurangen. Mätta och belåtna satte 
sig alla sedan i solskenet uppe på altanen för att pla-
nera höstterminens grupper och instruktörer.  

 
14 Andra sidan av bordet på middagen på Alcatraz 

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 möjligt 
sponsra instruktörer att åka på de kurser som arran-
geras av andra klubbar inom Svenska Ju-jutsuför-
bundet.  

Svenska Ju-jutsuförbundet har utvecklat flera olika 
instruktörskurser som ger stegvis behörighet att till 
exempel gradera till elever till olika grader. Grund-
kursen, D-instruktörskurs, kan arrangeras inom den 
egna klubben, övriga kurser leds av kursledare ut-
sedda av förbundet.  
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FÖRLÄNGNINGSKURS UMEÅ, 22-23 SEPTEM-
BER 

Agnetha Ruuth, Henrik Omark, Isabell Palo, Mattias 
Persson och Sara Markstedt var under två dagar 
nere i Umeå för att förlänga sina instruktörslicenser 
tillsammans med Anders Grundström från 
Örnsköldsvik och William Jansson från Umeå Budo-
klubb. Kursledare var Stefan Forsman, 6e dan och 
riksinstruktör.  

Teknikträning blandades med diskussioner och fun-
deringar både på och utanför mattan. Efter dessa 
två dagar blev alla godkända för sin förlängning av 
A-licens och barnlicens. 

 
15 Stående från vänster; Mattias Persson, Henrik Omark, Ag-
netha Ruuth, Isabell Palo. Sittande från vänster; Sara Mark-
stedt, William Jansson (Umeå Budoklubb), Stefan Forsman 
(kursledare), Oskar Eriksson och Anders Grundström 
(Örnsköldsviks ju-jutsuklubb) 

MOTORIQ, 27 OKTOBER 

Jan Nilsson, Maria Dokken, Agneta Mäklin, Tira Blixt 
och Sara Markstedt var på utbildning med Matilda 
Frycklund från Umeå. MotoriQ är ett utbildnings- 
och utvecklingsprojekt med syfte att säkerställa en 
hög kvalité på barn- och ungdomsverksamheten 
inom Svenska Budo & Kampsportsförbundets idrot-
ter.  

D-INSTRUKTÖRSKURS 6 APRIL 

 
16 Förberedd för D-instruktörskurs 

Under en lördag spenderade 8 medlemmar ett par 
timmar på att lära sig grunderna inom administrat-
ion, idrottsmedicin och instruktörskap varvat med 
lite praktisk tillämpning på mattan. Oskar Eriksson, 
Isabell Palo och Sara Markstedt höll i kursen som 
slutade med att Patrik Kjellvås, Rasmus Friman, Ma-
tilda Timonen, Anna Tannersjö, Emma Lugnet, 
Emely Bergdahl Lugnet, Marina Lugnet och Emil 
Lind numera kan titulera sig som D-instruktörer.  

 
17 Efter avklarad D-instruktörskurs 

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. 

 

18 De olika kyugraderna och första dangraden i Ju-jutsu Kai 

Vi har även graderingar inom knatte och ju-jutsulek 
där medlemmarna graderar till ett nytt rött eller 
gult streck. Alla dessa graderingar kan vi hålla i klub-
ben med våra utbildade instruktörer. För gradering 
till dangrader (svart bälte) måste medlemmarna 
visa vad man kan inför riksgraderingskommittéen 
som består av Ju-jutsu Kais stilchef och två andra 
riksinstruktörer. Luleå ju-jutsuklubb arrangerar två 
graderingstillfällen per år, i slutet av varje termin. 
Ibland ordnas även extra graderingar för de som 
missar ordinarie graderingstillfälle. 
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HÖSTTERMINENS GRADERINGAR 

Graderingshelgen under höstterminen var 15-16 
december. Dessutom har det varit en del grade-
ringar vid andra tillfällen under terminen för de som 

inte kunde 
vara på gra-

deringshel-
gen. Totalt 
var det 143 
nya grader 
som delades 
ut under 

hösttermi-
nen.  

 

19 Graderingar för vuxna 

Grad Antal 
Ju-jutsulekstreck 21 
Knattestreck 34 
5e mon (gult barnbälte) 15 
4e mon (orange barnbälte) 15 
3e mon (grönt barnbälte) 12 
2a mon (blått barnbälte) 7 
1a mon (brunt barnbälte) 2 
5e kyu (gult vuxenbälte) 5 
4e kyu (orange vuxenbälte) 12 
3e kyu (grönt vuxenbälte) 11 
2a kyu (blått vuxenbälte) 3 
1a kyu (brunt vuxenbälte) 5 

 
20 Ju-jutsulek och knatte avance 

VÅRTERMINENS GRADERINGAR 

Under vårterminens graderingshelg 25-26 maj 
samt andra graderingstillfällen graderades 92 nya 
grader. 

 

21 Graderingar i mongrupperna 

Grad Antal 
Ju-jutsulekstreck 14 
Knattestreck 35 
5e mon (gult barnbälte) 9 
4e mon (orange barnbälte) 11 
3e mon (grönt barnbälte) 8 
2a mon (blått barnbälte) 2 
5e kyu (gult vuxenbälte) 5 
3e kyu (grönt vuxenbälte) 4 
2a kyu (blått vuxenbälte) 3 
1a kyu (brunt vuxenbälte) 1 

 

MEDLEMSAKTIVITETER 

Träna ju-jutsu är vår främsta aktivitet men det är 
bra att träffas och göra andra helt andra saker 
ibland. En del aktiviteter gör vi även för att försöka 
rekrytera nya medlemmar.  

IDROTTENS DAG 23 SEPTEMBER 

Under ett par timmar på söndagen var Jan Nilsson, 
Martin Ek Pedersen, Kristoffer Myrestam, Emil Lind, 
Patrik Kjellvås och hans söner med på Arcus för att 
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visa upp vår träning och försöka locka nya medlem-
mar. Det var flera som var intresserade som ställde 
frågor och plockade med sig information.   

 
22 Janne försöker locka nya medlemmar 

MASSAGE 

Under några veckor i september erbjöd Emma Lug-
net massage för medlemmar som en del i sin utbild-
ning. Det var ett uppskattat inslag.  

BARN AVANCE PÅ ORMBERGET 

Den 7e oktober samlades medlemmar från barn 
avance på Ormberget för att fysa utomhus, grilla 
och umgås.  

 
23 Först lite fysmys 

 
24 Sedan lite mat och umgänge 

UILJJK FILMKVÄLL OCH ÖVERNATTNING, 26 
OKTOBER 

Ett gäng ungdomar från Ung i LJJK samlades i dojon 
fredag den 26e oktober för att äta pizza, se på film 
och övernatta.  

TAE KWON DO PASS, 22 DECEMBER 

Den 22 december höll Robin, som har tävlat i VM i 
tae kwon do, ett pass med fokus på sparktekniker 
för medlemmar i vuxengrupperna. Sparkar inom tae 
kwon do görs på ett annat sätt och det var svårt att 
få till, men givande när man väl fick till det.  

 
25 Robin instruerar spark 

BIOKVÄLL,  19 FEBRUARI 

Ett gäng från klubben var tisdag den 19 februari och 
tittade på Alita – Battle Angel. De som var på bio var 
Sara Markstedt, Emma Halvardsson, Max Petters-
son, Severin Laue, Simon Engström, Maria Dokken, 
Daniel Alm, Olle Eriksson, Emma Lugnet, Malin Nils-
son samt en medlem från förr, Martin Breimer, som 
kom för att umgås och se på bio. 

VÅRRUSET 2019 

På 2019 års upplaga av vårruset var uppslutningen 
av deltagare från Luleå ju-jutsuklubb större än nå-
gonsin, 10 personer som tog sig runt 5 km, genom 
att promenera, jogga eller springa runt banan. Efter 
alla avslutat loppet samlades deltagarna i dojon för 
att käka lite tacos och umgås och prata.  
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26 Emely Bergdahl Lugnet, Maria Mäklin, Emma Lugnet, Ariel 
Almevall, Agneta Mäklin, Yen Renberg, Isabell Palo, Ylva Gus-
tafsson och Sara Markstedt, saknas på bild Marina Lugnet och 
Helena Ökvist 

PRIDETÅGET I LULEÅ, 15 JUNI 

Den 15e juni deltog medlemmar från Luleå Ju-
jutsuklubb på Luleås Pridetåg. 

 
27 Deltagarna på Pridetåget 2019 

GRILLKVÄLL PÅ ORMBERGET, 12 JULI 

Några medlemmar samlades på Ormberget för att 
grillas och umgås i det vackra vädret.  

 
28 Grillning på gång på Ormberget 

 

29 Långväga besök från Lund och Uppsala var också med och 
grillade 

VATTENKRIG #4, 13 JULI  

För fjärde året i rad arrangerade Luleå Ju-jutsuklubb 
vattenkrig för klubbens medlemmar, föräldrar, 
syskon och vänner.  

Innan vattenkriget samlades några medlemmar för 
att städa området för vattenkriget, och klubben 
bjöd på middag för de som var och ställde upp på 
det.  

 
30 Städning inför vattenkriget 

Detta år var vattenkriget mitt på dagen på en lördag 
för att det inte skulle krocka med jobb bland annat. 
Även detta år hade vi tur med vädret som var varmt 
och soligt.  
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31 Klubben bjöd deltagarna på korv och fika 

 
32 Det var deltagare från alla åldrar som var med och krigade 

 
33 Ett lyckat vattenkrig 

 

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 som en termins-
start. Passen har varit uppskattade av deltagarna.  

TERMINSAVSLUTNING HÖSTTERMINEN 2018 

Denna gång hölls terminsavslutningen på restau-
rang Nygatan där vi åt gott och umgicks.  

 
34 Terminsavslutning höstterminen 

TERMINSSTART VÅRTERMINEN 2019 

Oskar Eriksson och Sara Markstedt höll ett gemen-
samt pass för cirka 50 deltagare när terminen star-
tade den 14 januari. 

 
35 Deltagare på första passet på vårterminen 

TERMINSAVSLUTNING VÅRTERMINEN 2019 

På terminsavslutningen för vårterminen grillades 
hamburgare och halloumi med tillbehör. Mat, lekar 
och umgänge är ett gott recept för en trevlig kväll.  
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TERMINSSTART HÖSTTERMIN 2019 

Första passet för terminen var cirka 30 deltagare på 
mattan ledda av Isabell Palo och Sara Markstedt. 

 
36 Över/under på första passet på vårterminen 

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. 

 
37 Budocenter på kvällen 

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.  

Som tidigare har tre killar från Socialförvaltningen 
städat i lokalen under terminerna.  

Under höst- och vårterminen har Johan Hällgren an-
svarat för städning två gånger i veckan. Utöver den 
ordinarie städningen har han även städat extra inför 
läger och graderingshelger.  

Grupperna ansvarar för att torka av mattan och 
städa undan i lokalen 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 och anpassa det till 
vår verksamhet. 

BELYSNING I LOKALEN 

Första veckan i oktober bytte kommunen ut all ar-
matur i dojon till led-armaturer. Det blev mycket lju-
sare i lokalen och förhoppningsvis kommer detta att 
innebära att lamporna håller mycket längre. 

NYTT LARM 

Under sommaren 2019 byttes larmet i lokalen ut, 
det har varit många problem med det tidigare lar-
met i något år och detta var efterlängtat av flera.  

STÄDSKRUBBENS DÖRR 

Under några lördagar i april har Ylva Gustafsson och 
Sara Markstedt dekorerat dörren till städskrubben 
med en målning av ett vattenfall.  

 
38 Dekoration av städskrubbens dörr 
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39 Det färdiga verket 

UTHYRNING AV BUDOCENTER 

Under dagtid på veckodagarna har Luleå ju-
jutsuklubb inte någon aktivitet i lokalerna och då 
har klubben haft möjlighet att hyra ut lokalen till 
andra aktiviteter. Detta har de senaste åren utökats 
med regelbunden uthyrning.  

Under verksamhetsåret har klubben hyrt ut lokalen 
för utbildning under flera tillfällen. Dessutom har 
det vid några tillfällen varit medlemmar som har 
hyrt lokalen för dop och andra festtillfällen.  

BUDOSHOPEN  

I Budoshopen finns det möjlighet att köpa bland an-
nat olika profilprylar, skydd, systemböcker och dräk-
ter. 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 be-
talningar för träningsavgifter kommer in via både 

Swish och iZettle, utöver betalningarna via PG. För 
att förenkla ytterligare försöker vi minska kontant-
hanteringen. 

Försäljning Budoshopen Summa 
Bälte 1 800 
Böcker 4 300 
Empi (dräkter barn) 32 200 
Kläder 1 100 
Shogun (dräkter vuxna) 31 000 
Skydd 690 
Övrigt 695 
Totalt 71 785 

En grov uppskattning av försäljningen av varor i 
Budoshopen under året.  

ÅRETS ELEV 2018 

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 och numera 
hedersmedlem, till Luleå Ju-jutsuklubb.  

Detta år utsedde styrelsen Johan Hällgren, 2a kyu till 
årets elev.  

ÖVRIGT 

PLANERING INFÖR DEN NYA TERMINEN 

För att få den bästa verksamheten är det bra att pla-
nera inför kommande termin. Till hjälp har vi en stor 
årskalender och tidigare års planeringar.  

 
40 Planering inför den nya terminen 
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NYA AVGIFTER FRÅN VÅRTERMINEN 2019 

Styrelsen tog beslut om nya avgifter för alla med-
lemmar att gälla från vårterminen 2019. De nya av-
gifterna inkluderar graderingsavgifterna för alla 
medlemmar. Ingen förändring på syskon- och famil-
jerabatterna. 

HEMSIDAN 

Under föregående verksamhetsår har det varit pro-
blem med hemsidan, men det blev åtgärdat i januari 
efter kontakt med webbhotellet.  

MEDLEMMAR HÖSTTERMINEN 2018 

Under höstterminen var det totalt 228 medlemmar 
som hade betalt avgiften. Av dem var det 157 med-
lemmar i barngrupperna och 71 medlemmar i 
vuxengrupperna. Fördelningen var 140 män och 88 
kvinnor, vilket innebär att klubben denna termin 
kom just under målet på minst 40 % kvinnliga med-
lemmar.  

 

 

MEDLEMMAR VÅRTERMINEN 2019 

Under vårterminen sjönk antalet medlemmar något 
med 214 betalande medlemmar fördelat på 146 
medlemmar i barngrupperna och 70 medlemmar i 
vuxengrupperna. Även denna termin kom vi just un-
der målet på 40 % kvinnliga medlemmar. 

 

 

SVENSKA SPEL, GRÄSROTEN 

Luleå ju-jutsuklubb är ansluten till Svenska Spel, 
Gräsroten vilket innebär att om man anger klubben 
som favoritförening hos Svenska Spel så får klubben 
poäng varje gång man spelar via Svenska Spel. Po-
ängen omvandlas sedan till pengar som går direkt 
till föreningen. 

 
41 Resultat för 2018 

PROVA-PÅ-PASS 24 OKTOBER 

Onsdagen den 24 oktober hölls ett prova-på pass i 
dojon. Det var Oskar Eriksson som höll i passet och 
Agneta Ruuth samt Johan Hällgren var hjälpinstruk-
törer. 

Det var Skatteverkets friskvårdsgrupp som efterfrå-
gat passet, från Skatteverket kom 10 personer och 
Oskar tog med sig två kollegor från MAF Arkitekt-
byrå. 

Oskar lärde ut lite grunder för deltagarna på passet 
och de fick pröva olika frigöringstekniker samt pröva 
olika scenarier med bl.a. uppsikt samt försvar mot 
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två som anfaller, i slutet på passet fick de pröva 
dutt-fight samt påk-randori. Detta var MYCKET upp-
skattat. 

Efter passet fick deltagarna möjlighet att ställa frå-
gor samt se en del av våra mer avancerade tekniker. 

Alla deltagarna var mycket nöjda och samtliga sa att 
de hade haft roligt. 

HÄLSO- OCH IDROTTSDAG, 5 JUNI 

Levi Nilsson Lind höll två pass för cirka 20 elever från 
Sunderbyskolans mellanstadium som i en del av de-
ras hälso- och idrottsdag 5 juni. Ett pass med mer 
fokus på fys och ett med fokus på teknik. Mycket 
uppskattat av eleverna som deltog. 

GYMNASIEGYMPA 

Anna Tannersjö och Julia Sundström har under vår-
terminen hållit pass för sin gymnasieklass under 
gympapass.  

ÅRSMÖTE 

På årsmötet 2018-10-29 antogs nya stadgar som 
fastställdes på extra årsmöte 2019-03-13.  

 

42 Stadgar 2019 

GYMNASIEGYMPA 

Ylva Gustafsson höll under våren ett träningspass 
för sina klasskamrater.  

SAMMANSTÄLLT AV 

Sara Markstedt 

MED HJÄLP AV  

Agnetha Ruuth, Elin Johansson, Beatrice Lundin, 
Maria Dokken 

FOTON AV 

Sara Markstedt, Jan-Erik Moström, Martin Ek Pe-
dersen, Isabell Palo 
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