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LULEÅ JU-JUTSUKLUBB 

Luleå ju-jutsuklubb är en ideell förening i Luleå 
kommun. Föreningen bedriver idrotten ju-
jutsu, stilen Ju-jutsu Kai, och är medlem i 
Svenska Ju-jutsuförbundet samt Svenska Budo- 
och Kampsportsförbundet. Föreningen består 
av de fysiska personer som upptagits i före-
ningen som medlemmar. De beslutande orga-
nen är årsmötet, extra årsmöte och styrelsen.  

STYRELSEN 2021-2022 
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 Isabell Palo 

LEDAMOT Patrik Kjellvås 

LEDAMOT Emil Lind 

SUPPLEANT Marina Lugnet 

Under verksamhetsåret har styrelsen samman-
trätt 13 gånger. Möten har skett både på plats 
och via Teams  

VALBEREDNINGEN 
Valberedningen har under verksamhetsåret be-
stått av; 

Miikka Petäjäjärvi, sammankallande 

Lova Dahlberg, ledamot 

REVISOR 
Revisor har under verksamhetsåret varit; 

Angelica Ökvist, ordinarie 

Jan Nilsson, suppleant 

TRÄNINGSVERKSAMHET 
Klubben är medlem i Svenska Ju-Jutsuförbun-
det och tränar och graderar inom stilen Ju-jutsu 
Kai. Klubben är även medlem i Svenska Budo- 
och Kampsportsförbundet och därigenom asso-
cierade med Riksidrottsförbundet. 

Klubben ordnar träning och läger för medlem-
marna fördelat i olika grupper baserat på ålder 
och kunskapsnivå.  

Ibland ordnar klubben även träning och läger 
tillsammans med klubbar från andra stilar för att 
medlemmarna ska kunna utvecklas inom bland 
annat slag, sparkar eller kast.  

COVID -19 

Föreningen har fortsatt anpassa verksamheten 
under året att följa de restriktioner som myndig-
heterna har förmedlat. En del av reglerna som 
styrelsen beslutat om under pandemin lättades 
under höstterminen, men styrelsen beslöt att 
behålla vissa även i framtiden. 

Styrelsen tog beslut 22 januari att ställa in ordi-
narie verksamhet fram till 13 februari. 

På grund av de inställda träningarna tog styrel-
sen även beslut om reducerade avgifter för höst- 
och vårterminen. 
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BARNVERKSAMHET 

Under höstterminen hölls träning för barn i 
åldrarna 5-13 år i nio olika grupper. Barn 
orange och barn avance har två pass i veckan, 
övriga grupper har ett pass i veckan. 

På grund av pandemin har graderingar inte 
hållits som vanligt samt att ingen ordinarie 
verksamhet hölls under vårterminen 2021, 
detta gjorde att grupperna under höstterminen 
ändrades jämfört med tidigare år.  

Ansvariga för grupperna under höstterminen 
2021 var; 

Ju-jutsulek 1 Johan Hällgren 

Ju-jutsulek 2 Johan Hällgren 

Knatte nybörjare 1 Sara Markstedt 

Knatte nybörjare 2 Isabell Palo 

Barn nybörjare 1 Agneta Ruuth 

Barn nybörjare 2 Isabell Palo, Patrik 
Kjellvås 

Barn gul Alexia Renberg 

Barn orange Agneta Mäklin, Patrik 
Kjellvås 

Barn avance  Henrik Omark, Lova 
Dahlberg 

Under vårterminen 2022 var följande ansvariga 
för grupperna; 

Ju-jutsulek 1 Johan Hällgren, Liam 
Larsson 

Knatte nybörjare Isabell Palo, Dino Ula-
kovic, Frida Sörlin 

Knatte fortsättning Johan Hällgren, Liam 
Larsson 

Barn nybörjare Agneta Ruuth, Liam 
Larsson 

Barn gul Dino Ulakovic, Matilda 
Blixt Rönnqvist, Liam 
Larsson, Samuel Nils-
son, Agneta Ruuth 

Barn orange Agneta Mäklin, Patrik 
Kjellvås, Arvid Perä 

Barn avance  Henrik Omark, Lova 
Dahlberg 

VUXENVERKSAMHET 

Under verksamhetsårets terminer hade klubben 
sju pass för medlemmar i tre vuxengrupper från 
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14 år och uppåt. Vuxengrupperna har haft två 
pass i veckan. Dessutom finns det möjlighet att 
köra egen träning på ett öppet pass på lördagar.  

Vuxna nybörjare Andreas Nilsson, Malin 
Nilsson 

Vuxna gul-orange Mattias Persson, Maria 
Dokken  

Vuxna avance Oskar Eriksson, Henrik 
Omark, Sara Markstedt 

Under vårterminen var nedan ansvariga för 
gruppernas träning; 

Vuxna nybörjare Malin Nilsson 

Vuxna gul-orange Andreas Nilsson, Jan Nils-
son 

Vuxna avance Oskar Eriksson, Henrik 
Omark 

SJÄLVFÖRSVAR 

Under höst och vårtermin höll Lova Dahlberg 
och Maria Dokken ett självförsvarspass i samar-
bete med RFSL. 

TÄVLINGSVERKSAMHET 
Detta verksamhetsår har det inte varit någon 
tävlingsverksamhet. 

SOMMARTRÄNING 

Under sommaren har medlemmar i barn avance 
och vuxengrupperna möjlighet att träna ett pass 
i veckan. 

TRÄNINGSLÄGER 
För att fortsätta utvecklingen hos våra medlem-
mar verkar Luleå ju-jutsuklubb för att anordna 

läger hemma med egna samt inbjudna instruk-
törer.  

Klubben uppmuntrar även medlemmar att åka 
på externa läger för att ta del av andra instruk-
törers visdom och tankar kring tekniker samt att 
nätverka för utvecklingen av dem själva och 
klubben.  

TRÄNINGSLÄGER HEMMA 
Genom att arrangera läger hemma har fler med-
lemmar möjlighet att delta och ta del av trä-
ningen. Därför försöker klubben att arrangera 
läger minst en gång per termin för alla medlem-
mar. 

I år tog styrelsen beslut att inte hålla något läger 
för vuxna och i stället satsa på att  

TRÄNINGSLÄGER FÖR BARN  

14-15 maj var förbundsinstruktörerna Jonas 
Mokvist, 6e dan och Ylva Naeser, 5e dan i Luleå 
för att hålla ett träningsläger för medlemmar i 
barngrupperna.  

 
Det var 88 deltagare anmälda, främst Luleå ju-
jutsuklubbs medlemmar, men även ett par del-
tagare från Budoklubben Tomoe från Kiruna 
hade tagit sig ner.  
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Det är inte bara träning som händer på tränings-
läger 

 

 

 
 

TRÄNINGSLÄGER BORTA 
När läger inom Svenska ju-jutsuförbundet ar-
rangeras eller när andra förbund och klubbar 
bjuder in till läger uppmuntras medlemmar att 
åka på dessa för att vidare lära sig och knyta kon-
takter även utanför klubben. Om klubben har 
möjlighet kan de som åker på läger ibland få 
sponsring av klubben. Beslut om detta tas av 
styrelsen.  

NYA NORRLANDSLÄGRET 2021 

På grund av covid var det färre deltagare på ex-
terna läger, detta år var Sara Markstedt med på 
Nya Norrlandslägret. 

PÅSKLÄGER 2022 

Efter två år då Påsklägret har ställts in var årets 
påskläger efterlängtat och klubben hade flera 
deltagare som åkte på ett läger utanför klubben 
för första gången.  

 
Äta måste man göra för att orka med alla pass 
under lägret. 
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Med på Påsklägret var Oskar Eriksson, Andreas 
Nilsson, Frida Sörlin, Dino Ulakovic, Samuel 
Nilsson, Erik Nilsson, Liam Larsson, Wilmer 
Jansson, Ebba Eggers, Matilda Blixt Rönnqvist 
och Sara Markstedt.  

Ebba blev utnämnd till aktivaste elev i gruppen 
för 4e kyu av lägrets instruktörer. 

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 in-
struera dem till andra.  

INSTRUKTÖRSMÖTE 15 AUGUSTI 

Inför terminsstart hade instruktörerna ett möte 
för att planera inför terminen. På grund av pan-
demin hade klubben ingen träning under vårter-
minen och höll inga graderingstillfällen. Detta 
innebar att vi behövde diskutera hur grupperna 
skulle se ut för inför terminen.  

UTBILDNINGAR 
Klubben satsar pengar för att få välutbildade in-
struktörer genom att försöka arrangera så 

många kurser som möjligt i Luleå eller sponsra 
instruktörer att åka på de kurser som arrangeras 
av andra klubbar inom Svenska Ju-jutsuförbun-
det. 

Svenska Ju-jutsuförbundet har flera instruktörs-
kurser som ger stegvis behörighet att till exem-
pel gradera till elever till olika grader. Grund-
kursen, D-instruktörskurs, kan arrangeras inom 
den egna klubben, övriga kurser leds av kursle-
dare utsedda av förbundet. 

FÖRLÄNGNINGSKURS  
A-INSTRUKTÖRER 

För att ha en giltig instruktörslicens inom 
Svenska ju-jutsuförbundet måste man antingen 
gå nästa steg i utbildningen eller en förläng-
ningskurs på den licens man har.  

 
Första helgen i maj arrangerade klubben en för-
längningskurs för A-instruktörer med Riksin-
struktör/Shihan Stefan Forsman som kursle-
dare.  

Med på kursen var Isabell Palo, Oskar Eriksson, 
Agneta Ruuth, Mattias Persson, Henrik Omark 
och Sara Markstedt från Luleå Ju-jutsuklubb. 
Jan-Erik Moström och William Jansson från 
Umeå Budoklubb var också med och förlängde 
sina licenser.  
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Som traditionen bjuder får ansvarig kursledare 
en present som tack, presenten brukar alltid in-
nehålla något gott att ta med sig hem och som 
synes var det uppskattat även denna gång. 

 
GRADERINGAR 
När man har tränat tillräckligt länge och in-
struktören 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. 

 

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 instruktö-
rer. 

 
För gradering till dangrader (svart bälte) måste 
medlemmarna visa vad man kan inför riksgrade-
ringskommittéen som består av Ju-jutsu Kais 
stilchef och två andra riksinstruktörer. Luleå ju-
jutsuklubb arrangerar två ordinarie graderings-
tillfällen per år, i slutet av varje termin. 

Ibland sker en del extragraderingar för de som 
av någon anledning inte kan vara med på ordi-
narie graderingstillfälle. 
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GRADERING VUXNA HÖSTTERMIN 

Grad Antal 
5e kyu, gult  2 
4e kyu, orange 9 
3e kyu, grönt 3 
 14 

GRADERING BARN HÖSTTERMIN 

Grad Antal 
Ju-jutsulek, gula streck  17 
Knatte, röda streck 35 
5e mon, gult  32 
4e mon, orange 9 
3e mon, grönt 5 
 98 

GRADERING VUXNA VÅRTERMIN 

Grad Antal 
5e kyu, gult  2 
4e kyu, orange 2 
 4 

GRADERING BARN VÅRTERMIN 

Grad Antal 
Ju-jutsulek, gula streck  12 
Knatte, röda streck 29 
5e mon, gult  11 
4e mon, orange 31 
3e mon, grönt 2 
 85 

 

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 för-
söka rekrytera nya medlemmar.  

FILM 5 NOVEMBER 

Fredagen den 5e november samlades ett gäng i 
dojon och tittade på V för Vendetta. Detta var 
en favorit i repris från förra året. Denna gång 
var det Dino Ulakovic, Matilda Blixt Rönnqvist, 
Simon Vallerström och Liam Larsson som såg 
film tillsammans. Sara Markstedt var också där 
för att hålla ordning. 

 

FILMKVÄLL 27 NOVEMBER 

Den 27 november var det ett gäng som såg 
Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings. 

Med på denna kväll var Alexia Renberg, Arvid 
Perä, Haorui Wen, Liam Larsson, Lova Dahl-
berg, Samuel Nilsson, Walter Grenholm, Henrik 
Omark och Sara Markstedt. 

 

FILMKVÄLL 22 DECEMBER 

Den 22 december samlades bland andra Henrik 
Omark, Maria Dokken, Malin Nilsson, Patrik 
Kjellvås, Lova Dahlberg, Liam Larsson, Samuel 
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Nilsson, Sara Markstedt för att se Mortal Kom-
bat 2021 och käka lite mat.  

UNGDOMSGRUPPEN 

Under vårterminen återupptog ungdomsgrup-
pen sina aktiviteter efter covid-uppehållet. Det 
har sedan dess varit extra träningar i dojon och 
intervaller på Ormberget, men även en grill-
kväll, även det på Ormberget. 

 
Gruppen är till för alla medlemmar mellan 13-
18 år för att öka gemenskapen och träningstill-
fällen för ungdomarna och göra det lättare för 
barnen när de kommer upp i vuxengrupp när de 
fyller 14 år. Mellan maj och september hade 
gruppen sju sammankomster.  

HBTQI+ UTBILDNING MED RFSL 

Klubbens medlemmar hade möjlighet att delta 
på en utbildning som RFSL höll den 29 januari 
2022. Tanken var att utbildningen skulle hållas 
på plats, men på grund av det rådande smittlä-
get blev det via Zoom. De höll en presentation 
och sedan hade deltagarna möjlighet att komma 
med frågor och egna tankar.  

 

 

VATTENKRIG #7 

Även denna sommar arrangerade klubben ett 
vattenkrig lördagen den 9 juli. Som vanligt var 
det uppskattat av alla som deltog och vi hade 
även detta år tur med vädret. 

 

 

TERMINSSTART OCH  
-AVSLUTNINGAR 
När terminen startar och avslutas försöker klub-
ben anordna något speciellt, till exempel ett ge-
mensamt pass för alla medlemmar när terminen 
startar där medlemmarna från ju-jutsulek till 
vuxna avance tränar tillsammans. Det brukar 
vara mycket uppskattat, speciellt av barnen. När 
terminens slutar anordnar klubben en avslut-
ningsmiddag/fest efter graderingarna.  
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TERMINSSTART HÖSTEN 2021 

Efter nästan ett års uppehåll startade ordinarie 
träningar i gång 30 augusti. Dock inget gemen-
samt pass, alla grupperna startade med vanliga 
träningspass.  

TERMINSAVSLUTNING  
HÖSTEN 2021 

Som avslutning på höstterminen samlades ett 
gäng i dojon för att äta, umgås och äta goda ef-
terrätter som Agneta Ruuth hade gjort. 

 

TERMINSSTART VÅREN 2022 

Terminsstarten på våren var som höstterminen 
bara start av ordinarie gruppers träning. Ingen 
gemensam träning. 

TERMINSAVSLUTNING VÅREN 2022 

Enligt tradition brukar våravslutningen för 
vuxna vara brännbollsmatch och mat, detta år 
blev det även pingis på det nya pingisbordet.  

 
Med på avslutningen var Agneta Ruuth, Emil 
Lind, Isabell Palo, Marina Lugnet, Oskar Eriks-
son, Patrik Kjellvås, Agneta Mäklin, Alexia Ren-
berg, Andreas Nilsson, Dino Ulakovic, Ebba Eg-
gers, Erik Nilsson, Frida Sörlin, Henrik Omark, 
Johan Hällgren, Liam Larsson, Matilda Blixt 
Rönnqvist, Miikka Petäjäjärvi, Tomas 
Holmfrid, Kristoffer Myrestam och Martin Ek 
Pedersen. Även ett par medlemmar från Budo-
klubben Tomoe dök upp för att delta. 

 

BUDOCENTER 
Vi har varit i lokalen som vi hyr av Luleå kom-
mun sedan 1996. Vi har tillgång till lokalen dyg-
net runt under hela året vilket gör att vi har möj-
lighet att anpassa schema för alla grupper utan 
att behöva lägga dem sent på kvällarna samt 
möjligheten att arrangera läger och kurser i lo-
kalen när som helst. 
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STÄDNING 
Inför varje terminsstart anordnar klubben en 
gemensam städdag när hela lokalen städas och 
fixas från topp till tå. Som tack för hjälpen bju-
der 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 
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 trä-
nar själv. 

Under ordinarie terminstid anlitar klubben en 
medlem att städa lokalen ett par dagar i veckan. 
Under verksamhetsåret har Lova Dahlberg haft 
detta uppdrag. 

Sista gruppen för dagen ansvarar för att torka av 
mattan och se till att köket har städats.  

När det var möjligt har tre killar från Socialför-
valtningen städat i lokalen. 

 

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 kom-
mun ansvarar för större reparationer. Klubben 

gör också andra saker för att förbättra utrym-
met. 

KÖKET 

Under städdagen inför vårterminens start gjor-
des lite ommöblering i köket.  

 
En av whiteboardtavlorna flyttades till köket, 
vilket underlättade senare under året när klub-
ben höll förlängningskurs och då kunde sitta där 
för teoripassen. 

 
Sara gjorde fint i vitrinskåpet. 
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Tavlorna på Soke Hans Greger, Shihan Ulf 
Bäckström och Shihan Hans Brändström fick en 
ny upphängning. De olika höjderna är med flit. 

KAFFEAUTOMAT 

Kaffeautomaten som klubben har fått från Ba-
stard Burgers har installerats och det är nu möj-
ligt att köpa kaffe, cappuccino med mera. 

 

 

TV I LEKHAGEN 

TVn i lekhagen är numera i gång så att man kan 
sitta där och titta på film via DVD-spelare. 

 

TV FÖR INFORMATION  

Ovanför dörren ut till hallen har styrelsen satt 
upp en TV-skärm som är tänkt att användas för 
diverse information till klubbens medlemmar. 

 

FÖRSÄLJNINGSDISK 

Lite fix och trix med försäljningsdisken.  

 
Belysning under bänkskivan. 
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Redo för graderingshelg, första gången den nya 
disken användes som det vara tänkt. 

 
Skillnad på ett par år. 

HLR-TAVLA 

Under städdagen inför vårterminen togs en 
whiteboardtavla bort och en tavla med HLR-in-
struktioner sattes upp. 

 

FÖRSTA HJÄLPEN-SKÅP 

Under juluppehållet målade Sara Markstedt ett 
grönt kors på dörren för att tydliggöra att det är 
första hjälpen material i skåpet. Även skylten 
med hänvisning till 1177 och 112 som tidigare 
har varit uppsatt vid telefonen sattes upp på 
dörren.  

 

SLIPNING AV GOLVLIST 

Under juluppehållet passade Patrik Kjellvås på 
att slipa kanten på golvlisten som håller mat-
torna på plats för att minska risken att man få 
stickor.  
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OMKLÄDNINGSRUMMEN 

Under juluppehållet passade Henrik Omark, 
Lova Dahlberg och Malin Nilsson på att måla 
om dörrarna till omklädningsrummen för att 
göra dem enhetliga och tydliga. 
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ORDNING OCH REDA 

Nya, bättre begagnade, sorteringsfack för att 
hålla ordning på de olika diplomen. 

 

RELAXEN 

Även relaxen fick sig en liten uppfräschning 
med nya hyllor för DVD-filmer och en ny vägg-
bonad. 

 
 

 

UPPHITTAT-LÅDA 

I den lilla hallen har det i flera år stått en blå låda 
som klubben har använt som upphittat-låda. 
Under juluppehållet målade Sara Markstedt den 
svart och satte dit en skylt för att förtydliga vad 
lådan används till.  

 

UTHYRNING AV BUDOCENTER 
Under dagtid på veckorna har Luleå ju-
jutsuklubb normalt ingen aktivitet i lokalerna 
och då har klubben haft möjlighet att hyra ut lo-
kalen till andra intressenter. Detta har de sen-
aste åren utökats med regelbunden uthyrning. 

Dojon var bokad två dagar i april under verk-
samhetsåret. 

BUDOSHOPEN 
I Budoshopen finns det möjlighet att köpa bland 
annat olika profilprylar, skydd, systemböcker 
och dräkter. Inför varje termin görs en invente-
ring för att göra beställning av bland annat dräk-
ter som är den största försäljningsposten. 
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FÖRSÄLJNING 
Försäljning sker genom Zettle som kan ta emot 
betalningar via Swish, kort och kontant. Majori-
teten av betalningarna har kommit in via Swish 
och genom lagerhanteringen i Zettle har vi fått 
en bättre koll på det som säljs.  

 

Även betalningar för träningsavgifter kommer 
in via både Swish och Zettle, utöver betalning-
arna via PG. För att förenkla ytterligare försöker 
vi minska kontanthanteringen. 

Försäljning Budoshopen Summa 
Bälte 755 
Böcker 2 150 
Empi (dräkter barn) 17 565 
Kläder 250 
Shogun (dräkter vuxna) 8 880 
Skydd 295 
Övrigt 830 
Totalt 30 725 

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

ÅRETS ELEV  
I samband med terminsavslutningen på höstter-
minen utser styrelsen en medlem från vuxen-
grupperna till årets elev. Under det kommande 
året får eleven förvalta en pokal. 

Originalpokalen skänktes 1986 till klubben av 
Ulf Bäckström, 8e dan, tidigare medlem och nu-
mera hedersmedlem, till Luleå Ju-jutsuklubb. 

På grund av inställd verksamhet blev ingen elev 
utsedd i december 2021. 

ÖVRIGT 

Sådant som inte får plats under de andra rubri-
kerna hamnar här.  

TV-INSPELNING 

2 oktober var ett tv-team och en familj från pro-
grammet Nördar på Standby där en familj får 
testa på olika aktiviteter under ledning av en 
”nörd”. Barnen i familjen ville prova på kamp-
sport och valet föll på vår klubb. Oskar Eriksson 
och Sara Markstedt höll i träningen och inspel-
ningarna höll på under hela dagen.  
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Avsnittet finns tillgängligt på SVT play fram till 
7 december 2023, Nördar på standby, avsnitt 4 
från 2021. 

SJÄLVFÖRSVARSPASS 

Oskar Eriksson höll ett pass för medarbetare på 
MAF arkitektkontor som var lyckat. 

 

IDROTTONLINE  

Luleå ju-jutsuklubb använder sig av Idrottonline 
för att administrera medlemmar, rapportera ak-
tiviteter och söka aktivitetsstöd från RF och Lu-
leå kommun.  

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 

Agnetha Ruuth och Sara Markstedt har sökt ex-
tra stöd som är tillgängliga för föreningar och 
beviljats pengar både från RF och Luleå Kom-
mun. 

NYHETSBREV 

Under föregående verksamhetsår började vi 
skicka ut nyhetsbrev till medlemmar via ett 

tillägg på hemsidan. Det är möjligt att prenume-
rera på nyhetsbrevet via hemsidan. 

MEDLEMMAR HÖSTTERMINEN 

Siffrorna baseras på betald avgift för inneva-
rande termin. 

 Tjej Kille Totalt 

Vuxna 21 23 44 

Barn 43 78 121 

 39% 61% 165 
 

MEDLEMMAR VÅRTERMINEN 

Siffrorna baseras på betald avgift för inneva-
rande termin. 

 Tjej Kille Totalt 

Vuxna 12 17 29 

Barn 38 76 114 

 35% 65% 143 
 

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 betalas ut till föreningen i novem-
ber, därför finns det inte aktuella siffror för 
verksamhetsåret.  

about:blank
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Man kan stötta huvudföreningen och/eller 
Budo-och kampsport. Ovan är information om 
samlade poäng och antal som stödjer föreningen 
plockade från Svenska Spels hemsida 2022-10-
19, antal som stödjer huvudföreningen har ökat 
med tre personer från förra året.  

Utbetalningen i november 2021 blev 1715 kr. 

AKTIVA INOM FÖRBUNDET 

Under verksamhetsåret har Sara Markstedt varit 
förbundssekreterare inom Svenska ju-jutsuför-
bundet.  

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

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 favoritförening. 

När man sedan gör inköp via anknutna webbu-
tiker får man själv rabatter samt att en del 
pengar går till föreningen. 

Sedan starten är det 29 medlemmar som stödjer 
klubben genom sponsorhuset.  

Sedan starten har klubben fått 2985,28 kr, un-
der verksamhetsåret har det inte varit så stor 
omsättning, men dock 271,96 kr, bland annat 
från nedan företag.  

 

 

 

 

INKÖP 

Klubben köpte i januari in ett pingisbord som 
medlemmarna kan använda. 
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VERKSAMHETSBERÄTTELSEN 

Sammanställd av Sara Markstedt.  

Foton Sara Markstedt, Henrik Omark 

 

LULEÅ JU-JUTSUKLUBBS STYRELSE 2021/2022 

Oskar Eriksson  Sara Markstedt 

Agnetha Ruuth  Patrik Kjellvås 

Emil Lind  Isabell Palo 

 Marina Lugnet  
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