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STYRELSEN 2019/2020 

Mellan årsmöten är det styrelsen som har till 
uppgift att arbeta med de löpande frågorna som 
kommer upp under året samt verka för att följa 
verksamhetsplanen som antogs vid årsmötet. 
Styrelsen har under verksamhetsåret bestått av; 

Ordförande Oskar Eriksson 

Vice ordförande Sara Markstedt 

Kassör Agnetha Ruuth 

Ledamot Mikko Timonen 

Ledamot Emil Lind 

Ledamot Patrik Kjellvås 

Suppleant Isabell Palo 

Under verksamhetsåret har styrelsen sammanträtt 
13 gånger. På grund av pandemin har flera av 
mötena skett via Teams.  

I maj tog styrelsen beslut att börja använda sig av 
MeisterTask som är ett projektledningssystem för 
att hålla bättre koll på uppgifter och uppdrag som 
fördelas på möten. 

 
1 MeisterTask 

VALBEREDNINGEN 

Valberedningen har under verksamhetsåret bestått 
av; 

Erik Fagerberg, sammankallande 

Miikka Petäjäjärvi, ledamot 

REVISOR 

Revisor har under verksamhetsåret varit; 

Angelica Ökvist, ordinarie 

Jan Nilsson, suppleant 

TRÄNINGSVERKSAMHET 

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

 
2 Träningspass i vuxna avance 

Klubben samarbetar även med Sisu 
idrottsutbildarna vid olika tillfällen. 

Klubben ordnar träning för medlemmarna fördelat i 
olika grupper baserat på ålder och kunskapsnivå.  

Klubben arrangerar läger där instruktörer från 
klubben, eller instruktörer från andra klubbar inom 
Svenska Ju-Jutsuförbundet för att utveckla 
medlemmarnas kunskaper. 
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Ibland har klubben även ordnat även träning och 
läger tillsammans med klubbar från andra stilar för 
att medlemmarna ska kunna utvecklas inom slag, 
sparkar eller kast. 

CORONA/COVID 19 

Den 20 mars beslutade styrelsen att ställa in 
ordinarie träning på grund av pandemin och för att 
följa myndigheternas rekommendationer.  

Styrelsen beslutade att återuppta träning från och 
med 17 maj, men utomhus och med begränsat antal 
deltagare för att följa rekommendationer och 
riktlinjer från myndigheterna.  

 
3 Träningsupplägg under våren 

För att inte överskrida deltagarantal skickades 
kallelser ut där medlemmarna kunde meddela om 
de skulle vara med på passet eller inte. 

 
4 Träning utomhus 

När träningen återupptogs på höstterminen 
beslutade styrelsen att lägga in 15 minuters paus 
mellan passen för att undvika att det blir krockar för 
medlemmar som kommer och går från passen. 
Detta innebär att de första passen för dagen blir 60 
minuter istället för 75 minuter långa. Passen på 
söndagar förändras inte nämnvärt då det redan 
fanns pauser mellan alla pass.  

VUXENVERKSAMHET 

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

De som instruerade i vuxengrupperna under 
höstterminen 2019 var; 

Vuxna nybörjare Kristoffer Myrestam, 
Anna Tannersjö 

Vuxna gul-orange Maria Dokken, Mikko 
Timonen, Isabell Palo, 
Emely Lugnet Bergdahl 

Vuxna avance Oskar Eriksson, Sara 
Markstedt, Mattias 
Persson, Henrik Omark 

Vårterminen var det även öppen matta på fredagar, 
fram till ordinarie träning ställdes in. 

 
5 Träning öppen matta 

Under vårterminen 2020 instruerade följande 
instruktörer grupperna; 

Vuxna nybörjare Agneta Mäklin, Anna 
Tannersjö 
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Vuxna gul-orange Mattias Persson 

Vuxna avance Oskar Eriksson, Sara 
Markstedt, Henrik 
Omark 

BARNVERKSAMHET 

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

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

UNGDOMSGRUPP 

Under vårterminen delades barn avance in i två 
olika grupper, de som under terminen eller tidigare 
termin fyller eller fyllt 14 år så att de kan gå över till 
vuxengrupp. Ungdomsgruppen tränar samma tider 
som barn avance men med fokus på tekniker i 
vuxensystemet.  

Höstterminen 2019 var följande instruktörer i 
barngrupperna; 

Ju-jutsulek Johan Hällgren, Lova 
Dahlberg 

Knatte nybörjare Matilda Timonen, Lova 
Dahlberg, Patrik 
Kjellvås 

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

Barn nybörjare  Lova Dahlberg, Matilda 
Timonen, Walter 
Grenholm 

Barn gul Anna Tannersjö, Alexia 
Tranberg Renberg 

Barn orange Kristoffer Myrestam, 
Patrik Kjellvås, Walter 
Grenholm, Erik Nilsson 

Barn avance Henrik Omark, Mats 
Johansson, Jan Nilsson, 
Andreas Nilsson, Lova 
Dahlberg 

Under vårterminen 2020 hade grupperna nedan 
instruktörer; 

Ju-jutsulek Johan Hällgren, Dino 
Ulakovic 

Knatte nybörjare Matilda Timonen, 
Alexia Tranberg 
Renberg, Dino Ulakovic 

Knatte avance Sara Markstedt, Alexia 
Tranberg Renberg, 
Patrik Kjellvås 

Barn nybörjare Lova Dahlberg, Walter 
Grenholm 

Barn gul Jan Nilsson, Samuel 
Nilsson, Alexia Renberg 

Barn orange Agneta Mäklin, 
Kristoffer Myrestam, 
Erik Nilsson, Patrik 
Kjellvås, Walter 
Grenholm, Matilda 
Blixt Rönnqvist 

Barn avance Henrik Omark, Mats 
Johansson, Andreas 
Nilsson, Lova Dahlberg 

JULTRÄNING 

Under juluppehållet hölls flera pass med olika 
instruktörer, bland andra; Mattias Persson, Henrik 
Omark, Jan Nilsson och Oskar Eriksson.  
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6 Träning under juluppehållet 

JUL-JUTSU, 24 DECEMBER 

På julafton höll Sanna Dahlberg ett pass för några 
hugade medlemmar och gäster.  

 
7 Jul-jutsu på julafton 

Med på passet var Arvid Perä, Emil Lind, Henrik 
Omark, Kristoffer Myrestam, Lova Dahlberg, Maria 
Dokken, Patrik Kjellvås, Sara Markstedt, Thomas 
Alatalo.  

SOMMARTRÄNING 2020 

Under sommaren 2020 hölls först två pass i veckan 
för de i vuxengrupperna, men på grund av lågt 
deltagande ändrades det till ett pass i veckan. 
Träningen hölls utomhus för att följa 
myndigheternas rekommendationer. Även träning 
för barnen erbjöds fram till 12 juli då träningen 
avslutades för vårterminen.  

TÄVLINGSVERKSAMHET 

På Nya Norrlandslägret i Umeå placerade Anna 
Rowe, Ebba Eggers och Rebecca Blixt Rönnqvist sig 
som silver- och bronsmedaljörer på stiltävlingen.  

 
8 Stolta medaljörer på stiltävlingen 

SM I JU-JUTSU 

I mars 2020 skulle Luleå ju-jutsuklubb arrangera SM 
i ju-jutsu som en del av SM-veckan i Luleå och 
Boden, men på grund av pandemin blev SM-veckan 
inställd. Men innan det hann flera medlemmar vara 
med på möten för att förbereda inför tävlingarna.  

 
9 Ett av mötena angående SM 
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Bland annat reste Henrik Omark ner till Umeå för att 
vara med på en tävling som IKSU Umeå arrangerade 
för att lära sig det digitala tävlingssystemet 
Smoothcomp.  

De som var med och förberedde för SM var Oskar 
Eriksson, Anna Tannersjö, Yen Renberg, Roger 
Larsson, Henrik Omark, Patrik Kjellvås, Emil Lind, 
Emely Bergdahl Lugnet, Marina Lugnet, Miikka 
Petäjäjärvi, Erik Fagerberg, Lova Dahlberg, Leo 
Bergström, Martin Ek Pedersen, Isabell Palo, Tomas 
Holmfrid och Sara Markstedt.  

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 

Genom att arrangera läger hemma har fler 
medlemmar möjligheten att delta och ta del av 
mycket erfarna och duktiga instruktörer. Därför 
försöker klubben att arrangera läger minst en gång 
per termin för alla medlemmar. 

MINILÄGER, 19 OKTOBER 

22 medlemmar deltog på lördagens miniläger med 
Levi Nilsson Lind och Henrik Omark som 
instruktörer. Dagen startades med ett gemensamt 
pass där deltagarna fick vakna upp på riktigt med 
kast och fall. Därefter delades träningen upp i två 
grupper baserat på grad. Levi höll pass med mycket 
fys och boxning och Henrik höll pass med 
koncentration på kast och lite gott och blandat.  

 
10 Deltagare på miniläger 

Deltagare på lägret var Agneta Mäklin, Helena 
Ökvist, Maria Dokken, Johan Hällgren, Anna 
Tannersjö, Leo Olsson, Andreas Nilsson, Martin Ek 
Pedersen, Max Pettersson, Patrik Kjellvås, Mikael 
Wikström, Miikka Petäjäjärvi, Leo Bergström, 
Marina Lugnet, Emely Bergdahl Lugnet, Samuel 
Nilsson, Alexia Renberg, Arvid Perä, Mattias 
Wallenberg, Erik Nilsson, Catrin Henriksson och Sara 
Markstedt.  

ADVENTSLÄGER 2019 

För tionde året i rad kom Johan Halvardson, 6e dan, 
och Jonas Mokvist, 5e dan för att undervisa och 
underhålla både deltagare, instruktörer och 
föräldrar. 

 
11 Johan pratar med föräldrarna 
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12 Johan och Jonas instruerar 

För att fira lägrets 10-årsjubileum så bjöd klubben 
bland annat alla deltagare på tårta.  

 
13 10-års jubileum 

LÄGER MED ULF BÄCKSTRÖM, 7-8 
DECEMBER 

Ulf Bäckström, 8e dan, från Hudiksvalls ju-
jutsuklubb och hedersmedlem Luleå ju-jutsuklubb 
kom första helgen i december till Luleå för att hålla 
pass med klubbens medlemmar, denna gång hade 

han med sig sin son Johannes Bäckström, 2a dan. 
Även Oskar Eriksson instruerade på lägret. 

 
14 Deltagare på lägret med Ulf Bäckström 

Som vanligt höll Ulf hög nivå och uppskattade 
träningspass.  

 
15 Alla tränar flitigt 

 
16 Tack från Ulf 

TRÄNINGSLÄGER BORTA 

När läger inom Svenska ju-jutsuförbundet 
arrangeras och andra förbund och klubbar bjuder in 
till läger uppmuntras medlemmar att åka på dessa 
för att vidare lära sig och knyta kontakter även 
utanför klubben.  

På grund av pandemin ställdes många aktiviteter 
och läger in, däribland Påsklägret som är Svenska ju-
jutsuförbundets största läger. Men på höstterminen 
hanns det med några läger.  
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17 Henrik Omark tränar med Damian Budyta, Örnsköldsvik ju-
jutsu club 

Genom att åka iväg på träningsläger har man 
möjlighet att träffa ju-jutsukas från många andra 
klubbar och träna för flera, högre graderade 
instruktörer. 

LÄGER I UMEÅ, 28-29 SEPTEMBER 

Umeå Budoklubb arrangerade sista helgen i 
september ett läger med Lars Stålnacke, 6e dan, 
som instruktör och 6 medlemmar åkte ner för att 
delta på lägret. Dagarna började med Qi gong/Tai 
chi, vidare fick deltagarna prova på Jodo och även 
blandat gamla och nya ju-jutsu kai tekniker.  

 
18 Deltagare på läger med Lars Stålnacke 

 
19 Shiatsu är skönt efter träning en hel helg 

Sista passet på lördagen fick de som ville prova på 
shiatsu. På lördagskvällen var de flesta deltagarna 
på lägret med på lägermiddagen på en av Umeås 
restauranger där alla åt gott och hade trevligt. 

Medlemmar som åkte ner på lägret var Valtteri 
Päivärinta, Marina Lugnet, Emely Bergdahl Lugnet, 
Maria Dokken, Henrik Omark och Sara Markstedt. 

LÄGER I UPPSALA, 4-6 OKTOBER 

Första helgen i oktober hade Uppsala ju-jutsuklubbs 
höstläger 10-årsjubileum som en del i deras 40 års 
firande.  

Isabell Palo var en av instruktörerna på lägret, det 
är tredje gången som hon har varit ner och 
instruerat på detta läger. Oskar Eriksson var också 
med och deltog på lägret.   

NYA NORRLANDSLÄGRET, 1-3 NOVEMBER 

 
20 Deltagare på Nya Norrlandslägret 

Detta år var det 16 medlemmar och två 
medföljande föräldrar som åkte ner på Nya 
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Norrlandslägret i Umeå. Sju pass för varje grupp 
under tre dagar med olika instruktörer och 
inriktningar på passen. Detta år var Tilda Tärnklev, 
som har tävlat i VM i strandbrottning extern 
instruktör. Hans Brändström höll bland annat ett 
pass i källaren, tillämpning av ju-jutsu i verkliga 
situationer och kläder.  

Med på lägret var Andreas Nilsson, Anna Rowe, 
Anna Tannersjö, Arvid Perä, Dino Ulakovic, Ebba 
Eggers, Erik Nilsson, Henrik Omark, Jan Nilsson, 
Maria Dokken, Matilda Blixt Rönnqvist, Rebecka 
Blixt Rönnqvist, Samuel Nilsson, Walter Grenholm, 
Valtteri Päivärinta och Sara Markstedt. 

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. 

INSTRUKTÖRSMÖTE, 14 SEPTEMBER 

Ungefär en månad in på terminen samlades 
klubbens instruktörer för ett instruktörsmöte där 
deltagarna bland annat diskuterade höstterminens 
träning, säkerställa att alla grupper har instruktörer, 
och andra eventuella frågor.  

Deltagare; Agneta Mäklin, Agnetha Ruuth, Andreas 
Nilsson, Anna Tannersjö, Henrik Omark, Isabell Palo, 
Jan Nilsson, Johan Hällgren, Lova Dahlberg, Maria 
Dokken, Mattias Persson, Oskar Eriksson, Patrik 
Kjellvås, Samuel Nilsson och Sara Markstedt.  

INSTRUKTÖRSMÖTE, 16 NOVEMBER 

Instruktörsmöte där Sara Markstedt gick igenom 
igenom idrottonlines olika funktioner så att 
instruktörerna blir mer vana att använda sig av det.  

 
21 Administratörssystem 

Deltagare; Agneta Mäklin, Alexia Tranberg Renberg, 
Andreas Nilsson, Anna Tannersjö, Erik Nilsson, 
Henrik Omark, Isabell Palo, Jan Nilsson, Kristoffer 
Myrestam, Mats Johansson, Mikko Timonen, Oskar 
Eriksson och Yen Renberg. 

INSTRUKTÖRSTRÄFF 6 JANUARI 

 
22 Deltagare på instruktörsträning 

Först var det diskussioner om kommande termin 
och instruktörerna hade innan mötet fått 
information att de skulle redovisa en grov planering 
av terminens upplägg till Oskar. Klubben bjöd 
instruktörerna på lunch innan det även blev träning 
med Oskar Eriksson som ledare. 

 
23 Instruktörsträning 

Deltagare; Agneta Mäklin, Alexia Tranberg Renberg, 
Anna Tannersjö, Arvid Perä, Dino Ulakovic, Emely 
Bergdahl Lugnet, Henrik Omark, Isabell Palo, Jan 
Nilsson, Johan Hällgren, Kristoffer Myrestam, Lova 
Dahlberg, Maria Dokken, Marina Lugnet, Matilda 
Blixt Rönnqvist, Mattias Persson, Patrik Kjellvås, 
Samuel Nilsson och Sara Markstedt.  
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INSTRUKTÖRSTRÄNING 22 FEBRUARI 

Henrik Omark höll i passet och gick igenom metoder 
för att lära ut tekniker.  

Deltagare; Agneta Mäklin, Alexia Tranberg Renberg, 
Arvid Perä, Dino Ulakovic, Emil Lind, Jan Nilsson, 
Johan Hällgren, Kristoffer Myrestam, Lova 
Dahlberg, Malin Nilsson, Patrik Kjellvås, Samuel 
Nilsson, Walter Grenholm och Sara Markstedt. 

INSTRUKTÖRSMÖTE 16 JUNI 

Möte för att planera inför höstterminen och 
sommarens träningar. Mötet utfördes på plats och 
via Teams. Bland annat beslutades det att 
träningsdag och -tid för gruppen barn avance – 
vuxna avance skulle ändras till onsdagar.  

Mötet hölls av Oskar Eriksson och Sara Markstedt. 

Med på passet var Alexia Tranberg Renberg, 
Andreas Nilsson,  Anna Tannersjö, Arvid Perä, Emil 
Lind, Erik Nilsson, Kristoffer Myrestam, Malin 
Nilsson, Maria Dokken, Matilda Blixt Rönnqvist, 
Mats Johansson, Mikko Timonen, Walter Grenholm.  

UTBILDNINGAR 

Klubben satsar pengar för att få välutbildade 
instruktörer 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 
arrangeras av andra klubbar inom Svenska Ju-
jutsuförbundet. 

Svenska Ju-jutsuförbundet har utvecklat 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. 

Under verksamhetsåret har inga instruktörs-
utbildningar genomförts i klubbens regi, och inga 
instruktörer har åkt på någon utbildning.  

GRADERINGAR 

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

 
24 Olika bältesfärgerna inom 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 
klubben med våra utbildade instruktörer.  

För gradering till dangrader (svart bälte) måste 
medlemmarna visa vad man kan inför 
riksgraderingskommittéen som består av Hans 
Greger, Ju-jutsu Kais stilchef, Bertil Bergdahl,  och 
två andra riksinstruktörer.  

Luleå ju-jutsuklubb arrangerar två ordinarie 
graderingstillfällen per år, i slutet av varje termin. 

Ibland sker en del extragraderingar för de som av 
någon anledning inte kan vara med på ordinarie 
graderingstillfälle. 

HÖSTTERMINENS GRADERINGAR 

Extra graderingstillfälle 7 oktober, 1 till 4e kyu. 

Extra graderingstillfälle 11 november, 1 till 5e kyu.  
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GRADERINGSHELGEN 14-15 DECEMBER 

Grad Antal 

Ju-jutsulekstreck 13 

Knattestreck 34 

5e mon (gult barnbälte) 19 

4e mon (orange barnbälte) 4 

3e mon (grönt barnbälte) 2 

2a mon (blått barnbälte) 0 

1a mon (brunt barnbälte) 8 

5e kyu (gult vuxenbälte) 6 

4e kyu (orange vuxenbälte) 4 

3e kyu (grönt vuxenbälte) 6 

2a kyu (blått vuxenbälte) 0 

1a kyu (brunt vuxenbälte) 1 

Totalt 97 

Totalt under höstterminen graderades 99 nya 
grader. 

 
25 Johan Hällgren, 1a kyu 

VÅRTERMINENS GRADERINGAR 

På grund av pandemin tog styrelsen beslut att ställa 
in vårens ordinarie graderingar. Men innan 
träningen ställdes in var det några extra 
graderingstillfällen som avklarades.  

Extra graderingstillfälle 18 januari, 1 till 5e mon. 

Extra graderingstillfälle 1 februari, 2 till 4e mon.  

Extra graderingstillfälle 28 februari, 11 till 5e kyu.  

Extra graderingstillfälle 7 mars, 2 till 1a kyu och 3 till 
2a kyu.  

Totalt under vårterminen graderades 19 nya grader. 

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.  

TERMINSSTART OCH -AVSLUTNINGAR 

När terminen startar och avslutas försöker klubben 
anordna något extra. Vi brukar starta terminen med 
ett gemensamt pass för alla medlemmar från ju-
jutsulek och uppåt som har varit uppskattade av 
deltagarna. För att avsluta terminerna brukar 
vuxengrupperna samlas för att umgås och äta mat 
och för barngrupperna brukar det anordnas lekar 
och mat.  

TERMINSAVSLUTNING HÖSTTERMINEN 2019 

Denna gång samlades ett gäng på O’Learys för att 
umgås och äta gott, några avslutade kvällen med lite 
bowling.  

 
26 Avslutning i december 

De som var med på avslutningen var Maria Dokken, 
Miikka Petäjäjärvi, Patrik Kjellvås, Kristoffer 
Myrestam, Alexia Tranberg Renberg, Henrik Omark, 
Linn Christiansen, Oskar Eriksson, Isabell Palo, Sara 
Markstedt, Levi Nilsson Lind och Beatrice Lundin.  



Verksamhetsberättelse 2019/2020 

Verksamhetsår 2019-09-01 – 2020-08-31 

Föreningen Luleå Ju-jutsuklubb 

Organisationsnummer 897001-5809 
 

11 | 21 

TERMINSSTART VÅRTERMINEN 2020 

Terminen startades med ett gemensamt pass som 
hölls av Mattias Persson och Sara Markstedt.  

 
27 Terminsstart våren 2020 

Kommentar från en deltagare ”det var det bästa 
passet jag någonsin varit på”. 

TERMINSAVSLUTNING VÅRTERMINEN 2020 

Vattenkriget blev en inofficiell terminsavslutning för 
vårterminen 2020 där medlemmar i alla åldrar fick 
vara med, upp till 50 deltagande för att hålla 
myndigheternas rekommendationer. Klubben bjöd 
på korv, burgare, fika och vackert väder ���� 

 
28 Klubben bjöd på varmkorv och hamburgare 

VATTENKRIG 12 JULI 

För femte året i rad arrangerades ett vattenkrig för 
klubbens alla medlemmar. Dock var det 
begränsning på 50 deltagare denna gång. Även 
detta år hade vi väldig tur med vädret trots att det 
inte var lovande prognos någon dag innan. Alla 

deltagare, ung och äldre, var mycket nöjd med 
dagen. Som vanligt blev man genomblöt. När alla 
hade lekt ett tag så fanns det även korv, burgare och 
fika att fylla magen med. 

 
29 Tur med vädret och glada deltagare 

 
30 Efter vattenkriget kunde fanns det mat ochfika 

TERMINSSTART HÖSTTERMIN 2020 

På grund av rådande omständigheter tog styrelsen 
beslut att flytta fram terminsstarten till 21 
september och inte hålla ett gemensamt pass i 
början av terminen för att undvika för många 
deltagare på mattan. 

GEMENSAM MIDDAG 19 OKTOBER 

Efter dagens träning på minilägret samlades flera 
deltagare för att laga till och äta tacos tillsammans i 
dojon. 
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31 Gemensam tacosmiddag 

LJJK NÖRDAR 

Det finns en grupp spelintresserade medlemmar 
som ibland träffas för att spela spel och umgås.  

1 FEBRUARI 

Träff med Henrik Omark, Mikko Timonen, Maria 
Dokken, Matilda Timonen och Mattias Persson.  

BRÄDSPEL 14 FEBRUARI 

Olika brädspel med Henrik Omark, Johnny Töyrä 
Lindvall, Mattias Persson. 

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 
anpassa schema för alla grupper utan att behöva 
lägga dem sent på kvällarna samt möjligheten att 
arrangera läger och kurser i lokalen när som helst. 

STÄDNING 

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.  

 
32 Varje terminsstart blir det storstädning 

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 umgås och det känns 
att man är delaktig i det som händer i klubben, även 
om man inte tränar själv. 

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

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

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 
ansvarar för större reparationer. Klubben gör också 
andra saker för att förbättra utrymmet. 

HYLLA 

I oktober fixade Sara Markstedt en hylla till tjejernas 
omklädningsrum för att ha handdukar och dräkter 
som tvättats. Den massagebänk som tidigare har 
tjänat som hylla kasserades vid städdagen i januari. 
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33 Ordning och reda 

MIXERBORD 

I oktober köptes ett nytt mixerbord med en 
bluetooth adapter in då det gamla hade slutat 
fungera. Mixerbordet används bland annat för att 
instruktörer ska kunna använda högtalarna för att 
spela musik under träning.  

 
34 Mixerbord 

 

 

TVÄTTKORG/HYLLA 

En kombinerad tvättkorg 
och hylla till herrarnas 
omklädningsrum och 
mixomklädningsrummet 
köptes in på Dollarstore i 
oktober och målades av 
Sara Markstedt. 

 

 

 

 

 

35 Ordning och reda 2 

KORTLÄSARE IZETTLE 

I november köptes en ny kortläsare för köp via 
iZettle in. Den nya kortläsaren är beröringsfri. Även 
en dockningsstation med laddare köptes in.  

 
36 iZettle reader och docka 
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KYLDISKAR 

Levi Nilsson Lind, Bastard Burgers, skänkte i 
november 2019 två stycken kyldiskar till klubben. 
Detta ledde till att styrelsen tog beslut att bygga om 
vid lekhagen för att få ett bättre upplägg vid 
försäljning på graderingar och läger. Tyvärr var det 
bara en av diskarna som funkade, så den andra 
sändes till skroten. 

 
37 Kyldiskar 

KONFERENSTELEFON 

En konferenstelefon köptes in för att möjliggöra 
möten på distans.  

 
38 Konferenstelefon 

TV-SKÄRM 

En medlem skänkte en TV-skärm till klubben som 
styrelsen beslutade att sätta upp i nya lekhagen.  

GYM 

Gymmet flyttades från herrarnas omklädningsrum 
till mixomklädningsrummet under städdagen den 
11 januari så att alla ska kunna träna med 
utrustningen.

 
39 Gym för medlemmar 

BUDOSHOPEN 

Under städdagen den 11 januari sattes en kamera  
och ytterligare belysning upp i Budoshopen.  

 
40 Kamera och belysning 
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PAPPERSHÅLLARE 

 
 

 

41 Pappershållare  

I april köptes pappershållare till toaletter och köket 
in och sattes upp av Patrik Kjellvås och Sara 
Markstedt.  

TRÄNINGSREDSKAP 

I samband med att träningen återupptogs i mitten 
av maj köpte klubben in en del träningsredskap att 
använda under träning utomhus så som hopprep, 
markeringskoner och träningsstegar. Dessa går 
även att använda vid träning inomhus när 
träningen återgår till normalt 

DOKUMENTFÖRSTÖRARE 

I april köptes en dokumentförstörare in för att 
kunna destruera känsliga papper.  

 
42 Dokumentförstörare 

MÅLNING AV LÅSBARA SKÅP  

I mixomklädningsrummet finns låsbara skåp som 
medlemmar kan använda under passen för att 
kunna låsa undan värdesaker.  

 
43 Skåpen innan 

 
44 Skåpen efteråt 

Under träningsuppehållet har Sara Markstedt målat 
om dem. 

LÅSBARA SKÅP 

I mars fixade Jan Nilsson låsbara skåp som sattes 
upp inne i tjejernas omklädningsrum. 
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45 Låsbara skåp inne på tjejernas omklädningsrum 

LEKHAGE OCH FÖRSÄLJNINGSDISK 

För att förenkla vid försäljning av fika, bälten och 
profilgrejer under graderingar och läger har delar av 
styrelsen byggt om lekhagen och gjort en ny 
försäljningsdisk där man kommer in i lokalen. Oskar 
Eriksson, Patrik Kjellvås, Isabell Palo, Emil Lind och 
Sara Markstedt har under våren och sommaren 
jobbat med att ställa i ordning den nya lekhagen och 
försäljningsdisken. 

 
46 Lekhagens nedmontering 

 
47 Den gamla lekhagen är borta 

 
48 Byggnationerna börjar 

 
49 Planering av försäljningsdisk och bänk 
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50 Oskar Eriksson och Patrik Kjellvås jobbar hårt på en sittbänk 

 
51 Försäljningsdisken är nästan klar 

 
52 Lekhage med TV-skärm 

 

LARM I LOKALEN 

I samband med instruktörspasset den 16 juni 
aktiverades larmet i lokalen. Larmet sitter innanför 
entrédörren. 

 
53 Panel till det nya larmet 

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 vid 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 
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 
betalningar via Swish, kort och kontant. Majoriteten 
av betalningarna har kommit in via Swish och 
genom lagerhanteringen i iZettle har vi fått en 
bättre koll på det som säljs.  
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54 Försäljningsdisk under graderingarna i december 

För att underlätta både för medlemmarna och 
administration vid betalning via Swish har Sara 
Markstedt skapat QR-koder för varorna 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 
kontanthanteringen. 

FÖRSÄLJNING BUDOSHOPEN 

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

Vara Summa 
Bälte 7 750 
Böcker 8 000 
Empi (dräkter barn) 29 065 
Kläder (profil) 1 055 
Shogun (dräkter vuxna) 22 130 
Övrigt 1 000 
Totalt 69 000 

ÅRETS ELEV 2019 

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 och numera hedersmedlem, till Luleå Ju-
jutsuklubb. 

 
55 Årets elev 2019 

Detta år utsedde styrelsen Kristoffer Myrestam, 2a 
kyu. Kristoffer fick motta en tavla och tal av Oskar 
Eriksson på terminsavslutningen för vuxen-
grupperna som hölls på O’Learys.  

ÖVRIGT 

Ibland möts man av äkta konst när man kommer till 
dojon. Detta hängde på en av whiteboarden inne i 
lokalen i början av mars.  

 
56 Vacker konst 

IDROTTONLINE  

Luleå ju-jutsuklubb använder sig av Idrottonline för 
att administrera medlemmar, rapportera aktiviteter 
och söka aktivitetsstöd från RF och Luleå kommun. 
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57 Administrativt verktyg 

För att vi ska kunna skicka ut information om träning 
och annat till medlemmar är det viktigt att vi har 
aktuella och riktiga uppgifter på alla. Detta kan 
medlemmarna själv kontrollera och uppdatera på 
Idrottonline. 

EXTRA STÖD FÖR FÖRENINGAR 

Styrelsen har sökt extra stöd i samband med 
pandemin och har bland annat beviljats 25 000 
kronor från Luleå Energis satsning Energiboosten.  

NYHETSBREV 

 
58 Nyhetsbrev 

I maj aktiverade Sara Markstedt en funktion på 
hemsidan för att skapa nyhetsbrev för att skicka ut 
information till klubbens medlemmar.  

Det finns även möjlighet att prenumerera på 
nyhetsbrevet via ett formulär på hemsidan.  

 

PILTRÄD UTANFÖR LOKALEN 

Tråkigt nog möttes vi en höstkväll i september av ett 
nedsågat pilträd. Extra tråkigt då vi förra året fixade 
med en fin sittbänk runt pilen som användes av 
både medlemmar och boende i området. Dessutom 
hade bänken fått skador vid nedtagning av trädet. 

 
59 Nedhugget pilträd 

MEDLEMMAR HÖSTTERMINEN 

Siffrorna baseras på betald avgift för innevarande 
termin.  

 

 

 

28%

72%

Vuxna Barn

80; 40%
121; 60%

Kvinna Man
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MEDLEMMAR VÅRTERMINEN 

Under vårterminen sjönk medlemsantalet något, 
mest troligt beroende på grund av alla inte hade 
hunnit betala avgift innan styrelsen tog beslut att 
ställa in ordinarie träning. Under vårterminen var 
det 180 medlemmar som hade betalt avgiften.  

 

 

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. 
Poängen omvandlas sedan till pengar som går direkt 
till föreningen. 

 
60 Gräsroten 

I november 2019 fick klubben årets utdelning på 
2937 kronor. 

SPONSORHUSET 

I mars 2020 startade Luleå ju-jutsuklubb ett 
samarbete med Sponsorhuset som innebär att 
personer kan stödja klubben genom att skapa ett 
konto hos sponsorhuset.se och ange klubben som 
förening.  

 
61 Sponsorhuset 

När man sedan gör inköp via anknytna webbutiker 
får man själv rabatter samt att en del pengar går till 
föreningen.  

Det är i dagsläget 26 personer som stödjer klubben 
och sedan mars har det genererat 1546 kronor.  

 
62 Butiker som medlemmar handlat hos via Sponsorhuset 

AKTIVA INOM FÖRBUNDET 

Sara Markstedt är styrelseledamot i Svenska ju-
jutsuförbundet och deltar i arbetet där.  

Henrik Omark är med i barnkommitté norr som är 
en del av Svenska ju-jutsuförbundets Barnkommitté 
och de arbetar med att gå igenom monsystemet 
inför kommande systemrevideringar.  

  

Vuxna
28%

Barn
72%

Vuxna Barn

71; 39%
111; 61%

Kvinna Man
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SAMMANSTÄLLT AV 

Sara Markstedt  

 

63 Medhjälpare Anakin 

FOTON AV 

Sara Markstedt, Jan-Erik Moström, Umeå 
Budoklubbs instagramkonto.  

 

LULEÅ JU-JUTSUKLUBBS STYRELSE 2019/2020 

 

Oskar Eriksson  Sara Markstedt  

Agnetha Ruuth  Mikko Timonen 

Emil Lind  Patrik Kjellvås 

Isabell Palo   
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