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1

Budoklubben Yoi

1.1

Styrelsen

Styrelsen består av 6 ledmöter (3 judo, 3 ju jutsu) och 2 suppleanter (1 judo, 1 ju jutsu).
Styrelsen 2005:

Petri Teileri
Ordförande

Mikael Kilén
Ledamot

Glenn Bardh
Kassör

Ivar Nilsson
Ledamot

Simon Ydman Andreas Wällstedt
Ledamot
Sekreterare

Janet Hultman
Suppleant

Ej med på bild. Therese Stjernberg (suppleant)

1.2

Styrelsens arbete

1.2.1 Styrelsemöten
Under året 2005 har vi haft 9 protokollförda möten. Dessa är tillgängliga på klubbens hemsida:
http://och.nu/yoi (styrelse – protokoll).
1.2.2 Investeringar
Under 2005 har investeringarna varit sparsammare än tidigare året 2004. Då detta var året vi
inköpte vår nya matta är kanske det inte så konstigt.
•

För vår tävling Ippon Cup inköptes under våren, innan Ippon Cup i Mullsjö, en elektronisk
våg för att underlätta arbetet för oss till en kostnad av xxxx kr.

•

Utöver detta har vi investerat i en ordenlig sjukvårdsväska med innehåll som
förhoppningsvis aldrig kommer användas. Detta till en kostnad av xxxx kr.
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1.2.3 Julmiddag
Som en belöning för allt arbete under året bjuds styrelsemedlemmar och instruktörer på julmiddag
av klubben. Givetvis är andra medlemmar välkomna till självkostnadspris. Detta året var lite
annorlunda än andra år. Istället för en traditionell julmiddag hade styrelsen beslutat att årets
festivitet skulle avnjutas på resturang Jungle Thai. Både för att det var ett billigare alternativ och för
att den största delen av styrelsen och instruktörerna tyckte att julmaten inte var så speciell, samt
hade möjligvis redan avnjutit en eller två sådana middagar tidigare. Tillställningen var mycket
lyckad och frågan är om inte denna nystartade tradition kommer fortsätta. Vi var nio stycken
hängivna som inte ville ge upp utan att faten var tomma.

1.3

Medlemmar

Medlemsförteckning för verksamhetsåret 2005 uppgår till totalt 68 medlemmar fördelade enligt
nedanstående tabell:
Medlemmar
Pojkar
Flickor
Totalt

Judo
13
9
22

Ju Jutsu
32
14
46

2

Klubbarrangemang

2.1

Ippon Cup

Totalt
45
23
68

2.1.1 Ippon Cup 1
Vi anordnade Ippon Cup lördagen 28/5 i Gunnarsbohallen,
Mullsjö. Det var 105 tävlande där från 18 olika klubbar.
Inbjudan kom ut väldigt sent, detta beroende på att vi hade
svårt att hitta en lämplig datum som inte kolliderade med
andra Judo-aktiveter i närområdet.
Det datumet som blev hamnade så sent på terminen att
vissa klubbar redan hade tagit sommaruppehåll. Vilket i
sin tur föranledde det något klena antalet deltagare.
Arrangemanget i övrigt flöt på ovanligt bra, trots brist på
folk i sekreteriatet. De flesta som var där och hjälpte till
hade gjort jobbet förr vilket bidrog till den goda
stämningen och smidigheten i arrangemanget.
Från klubben hade vi fyra tävlanden:
Eddie Tisma
Philip Klarén
Linnea Linder
Amanda Brolin

GULD
SILVER
(Över) Eddie uppe på tävlingsmattan
(Under) Janet dömer Osae-komi
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2.1.2 Ippon Cup 2
Blev tyvärr inställt då det inte gick att uppbringa någon lokal i Habo för arrangemanget, vi får ta
nya tag nästa år och göra det desto bättre då.
Ivar Nilsson
Tävlingsledare Ippon Cup

2.2

Katakurs

5-6 mars
Det är andra året klubben arrangerar en katakurs tillsammans med riksgraderingskommittens
ordförande Peter Martin 6D och det är redan planerat för ett tredje i februari 2006. Peter Martin har
mycket kunskap om kodokans olika kator och blev för inte länge sedan en del av europeiska
judounionens kata kommitte.
Under kursen 2005 gick vi igenom nage no kata på lördagen och Kime no kata på söndagen. Vi
hade 18 deltagare, 15 under första dagen och 8 under den andra. Från klubben var 9 medlemmar
med. Kursen gick med redovisad förlust 1500 kr men där inräknas att klubbens 9 deltagare går
gratis vilket inte är fallet men eftersom klubbens policy är att betala medlemmarnas utbildning så
räknar vi inte med några intäkter från vår egen klubb. I annat fall gick kursen med vinst 300 kr.
Andreas Wällstedt
Kursansvarig

(Ovan) Deltagarna under kursens första dag. (T.h). Kursens instruktörer Peter Martin och Hampus Dahlqvist
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2.3

Vinterlägret

8-9 janurai
Andra året i rad då vi anordnar vinterlägret. Detta året var det lite färre deltagare, 16 st mot förra
årets 33. Men vi hade lika kul för det.
Under lägret ingick 4 träningspass och 3 aktivitetspass. Träningspassen var uppdelade rättvist
mellan judo och ju jutsu sektionerna, ett pass var per dag. Ivar Nilsson och Andreas Wällstedt
ansvarade för judopassen och Glenn Bardh och Petri Teileri för ju jutsu passen. Det blev
tipspromenad i ett blåsväder (stormen Gudrun var på gång), bio i klubben där vi bland annat såg
skattkammarplaneten och 2 timmars bad och bastu i simhallen.
Allt under lägret flöt på och barnen tycker om det verkar det som eftersom dom fortsätter att fråga
om det. Ett nytt vinterläger planeras till början av januari 2006.
Det finns en lång videosekvens från lägret på klubben hemsida, http://och.nu/yoi
Andreas Wällstedt
Lägeransvarig

2.4

KM

v.46-v.49
Klubbens första KM någonsin. Själva idén föddes sent så det blev lite hastigt med anmälningar och
vissa hann inte med att anmäla sig även om de ville vara med. Det blir det bättring på tills nästa år.
KM 2005 var en ne waza tävling, iom detta sprängdes sektionsvallen och vi kunde tävla mot
varandra mellan judo och ju jutsu. Det var kul att se att intresset i klubben var stort och många
anmälningar blev det. 24 tävlanden slutade det på med indelningen 9 från judon och 15 från ju
jutsun.
Från början var det tänkt att tävlingen skulle vara utan indelning i klasser men efter ett stort intresse
bland barnen så delade vi upp till en barnklass och en vuxenklass. Indelningen här var 10 barn och
14 vuxna.
Eftersom det normalt sett inte förekommer endast ne waza tävling varken i judo eller ju jutsu så var
vi tvungna att slipa på lite regler. I stora drag blev det vanliga judoregler för ne waza och några
ytterligare regler för att förhindra passivitet. Som domare användes de tävlande. Nästa KM kan det
vara idé att ha en ordentlig domar-genomgång för de som ska agera domare så slipper vi en del
frågetecken på hur man agerar.
Andreas Wällstedt
Tävlingsledare KM

Resultat:

1
2
3
5

Barn
Rebecka Arvidsson
Elina Sandström
Erik Sandström
Ida Carlsson
Moa Lander
Lisa Jonsson
Timmy Granlien
Mattias Hermansson

Vuxna
Andreas Wällstedt
Simon Ydman
Fredrik Lövstål
Ivar Nilsson
Janet Hultman
Glenn Bardh
Andreas Eckert
Tommy Andersson
5
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2.5

Tränarträff

Den 16 augusti genomförde vi en tränarträff i klubben. Alla instruktörer i klubben samlades och
delade med sig av sina erfarenheter. Denna träff är ett måste för alla våra instruktörer och tanken är
att vi ska kunna växa i vår roll som ledare och instruktör med hjälp från andra. Träffen gav resultat i
att vi hittade nya övningar och lekar som vi inte kännt till tidigare. Vidare resultat blev att vi
skapade ett arkiv med lekar och övningar som vi la upp på klubbens hemsida (http://och.nu/yoi) där
alla kan titta in för att få inspiration.

3

Dangradering

Andreas Wällstedt 2 DAN
Under året har vi haft en judoka på dangradering.
Andreas Wällstedt examaninerades till 2 DAN på
Riksgraderingen i Frövi 15 Maj med Eddie Tisma som
kastpartner. Han visade upp mycket stillfull kata samt en
uppvisning runt morote-otoshi som imponerade på
podiet. Han fick totalt 17 poäng vilket är en bra bit över
gränsen på 12 poäng och därmed klarade gradering utan
problem. Resultatet i de olika momenten blev:
Randori:
4
Kata:
4
Waza:
4
Shiai:
2
Övrigt:
3
Ivar Nilsson

(Över) Första tekniken i Katame no kata
(Under) Graderingsdiplomet

Huvudtränare Judo

4

Lokal

Under året som gått har det inte hänt så mycket med lokalen. Vi har dock lyckats få upp skydd runt
alla lamporna vilket bidrar till att bollarna håller något längre.
Dock så har det tänkts en del runt förbättringar vi vill göra, vilket förhoppningsvis ska kunna
genomföras under kommande år. Tanken var att öppna upp väggen mot entrén så man kan sitta och
fika/prata utanför mattan men ändå se in vad som händer under träningen. Andra idéer på
utsmyckning av lokalen har också kommit upp. Vi hoppas att kunna genomföra alla dessa tänkta
förbättringar under 2006.
Ivar Nilsson
Lokalansvarig
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5

Internet

Vår websida hoppas jag ingen har undgått. Det har lagts ner mycket tid för att hålla den aktuell med
det senaste som hänt. Det mesta av den information du kan tänkas vilja ha finns och saknas något
säg gärna till. Hemsidan blir bara bättre ju fler som hjälper till.
Nytt för året är säkerligen mycket, jag kommer inte riktigt ihåg vad som inte fanns förra året men en
stor nyhet är gästboken. Den är väldigt löst hållen så den kan användas till lite vad som. Har ni
frågor kan dom ställas där t.ex. eller bara för att skicka en hälsning.
Det finns också samlat olika lekar och övningar som vi har i klubben, statistik över tävlingar
reportage från olika aktiviteter och krav för gradering inom judon.
Vår domän har också ökat i storlek vilket gör att vi får plats med ännu fler bilder och video
sekvenser från de olika aktiviteter vi är med på.
Andreas Wällstedt
Webmaster
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6

Judo

6.1

Träning

Träningen har bedrivits med följande schema:

MÅNDAG

ONSDAG

Tidiga passet

Tidiga passet

18:00-19:00

Sena passet

SÖNDAG
Mjukjudo

18:00-19:00

Sena passet

19:00-20:30

15:00-16:00

Randori

19:00-20:30

16:00-17:30

Vi har lidit av ett extremt bortfall av elever på de tidiga träningarna, många av de som har börjat har
inte fortsatt efter terminsuppehållen, och många av de gamla elverna slutade i samma veva. Det har
även varit klent med tillströmning med nybörjare under året, vilket kan ha som orsak att vi inte har
varit lika aktiva i skolan som föregående år. För att bättra oss har vi redan lagt in en
intresseanmälan till skolan att hålla träningar för yngre elever då vi räknar med att kunna intressera
flest till att börja träna bland dessa.
De sena träningarna (14<) har även dessa varit klent besökta, troligen för att våra gamla medlemmar
har mycket med skola och familj, men även beroende på att vi har haft klen tillströmning av
nybörjare där.
6.1.1 Tränare
Aktiva instruktörer under 2005 har varit:
• Ivar Nilsson (Huvudtränare)
1.
2.

•
•

Tidiga passet – måndag/onsdag
Sena passet – måndag

Andreas Wällstedt
1.
2.

Sena passet – onsdag
Mjukjudo – söndag

Janet Hultman
1.

Mjukjudo – söndag

•

Simon Ydman

•
•

Eddie Tisma
Hanna Renkvist

1.

Tidiga passet – onsdag
(1984) Huvudtränaren Ivar Nilsson har hållt på länge

Vissa har haft ett regelbundet ansvar för träningspass, andra har hjälpt till efter förmåga och
möjlighet.
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6.1.2 Mjukjudo
Mjukjudo-verksamheten har bedrivits nu sedan sommaren 2003. Antalet tränande per tillfälle har
under året varierat mellan 1-4 där maxantalet är lika med antalet medlemmar totalt på mjukjudon.
De instruktörer vi har haft under året är Andreas Wällstedt (ansvarig), Janet Hultman och Ivar
Nilsson. Det finns personer med intresse att börja och jag tror att kommer det bara ner lite folk och
testar på så kommer verksamheten att växa. Under året har vi satt upp info-lappar runt om i
samhället för att försöka locka ner
fler medlemmar. Vi har fått en
nybörjare under året.
Träningen i sig skrider framåt med
stora steg och under kommande år
finns chans för gradering upp till
grönt bälte.
Information om träningen och uppdaterad träningsplanering finns på
klubbens hemsida och uppdateras
kontinuerligt. Adressen är:
http://och.nu/mjukjudo.
Mjukt och följsamt kastar Inger Wällstedt under sin gradering till
oranget bälte

Andreas Wällstedt
Ansvarig tränare, Mjukjudo

6.1.3 Sommarträning
Som vanligt hade vi aktivitet under hela sommaren. Samma dag och tid som vanligt, 18:00 på
onsdagar. Sommarträningarna hade allt från 2 till 9 tränande. Sommarträningen är till för att hålla
intresset uppe hos våra medlemmar så vi inte tappar alla tills hösten men även för att vi instruktörer
och engagerade medlemmar inte ska få för stor abstinens till träning.
6.1.4 Avslutning
Avslutningen firades med pepparkakor och skitprat i sedvanlig ordning. Vi passade även på att
informera om det kommande vinterlägret som äger rum i början av januari 2006.
6.1.5 Träning i skolan
17 mars höll Andreas Wällstedt ett judopass i Grästorpsskolan för 8-9 åringar. Grästorp som ligger i
Jönköping är inte riktigt upptagningsområde för medlemmar till Budoklubben Yoi men vi jobbar
gladeligen för att sprida judon i Sverige på alla sätt vi kan.
29 november hade vi allaktivitetsdag i klubben för 8:e klassare. Under dagen hade vi 5 grupper med
ungefär 25 deltagare i varje grupp. Vi kan konstatera att det var lite sent på året att söka nya
medlemmar men Ivar Nilsson som höll i aktiviteten under dagen hörde med lärare om möjligheten
för oss att hålla judopass tidigt under vårterminen 2006 och det såg ljust ut.

9
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6.2

Graderingar

Under året har följande medlemmar i klubben graderat sig i Judo:
Andreas Wällstedt
Joakim Henriksson
Sven Wällstedt
Inger Wällstedt
Sören Forsberg
Linnea Linder
Fredrik Lövstål
Miranda Fingal
Erika Andersson
Linnea Klasson
Moa Lander
Leonard Götbrink

6.3

||

2 DAN

15-maj

3 Kyu

03-feb

4 Kyu

22-maj

4 Kyu

22-maj

4 Kyu

22-maj

4 Mon

07-dec

5 Kyu

09-okt

5 Mon

23-maj

5 Mon

23-maj

5 Mon

23-maj

5 Mon

05-dec

5 Mon

05-dec

Läger

Förutom klubbens egna Vinterläger (se 2.3 Vinterlägret) så har det har inte varit så mycket
lägerverksamhet under året. Heller inte så stort intresse från medlemmarna att åka på läger. Vi
passade på att besöka Pingstlägret i Frövi 13-15 maj i samband med riksgraderingen där. Vi hoppas
på fler läger nästa år.
Ivar Nilsson
Huvudtränare Judo
Graderingsanvarig Judo

6.4

Kurser

Det har inte duggat tätt med utbildningar under året. SJF har omformat sitt utbildningssystem och
den nya utbildningskommitten har precis påbörjat sitt arbete med den nya utbildningsplanen som
presenterades i samband med riksfortbildningen i Borås. Det nya systemet ser lovande ut även om
det kan tänkas vara lite väl mycket på sina ställen. Men vi ser fram emot att få ut några nya licenser
under det kommande året.
8-9 mars
anordnade klubben en katakurs med Peter Martin och
Hampus Dahlqvist. Lika uppskattat som vanligt. Mer
information om detta se ’2.2 Katakurs’.
24-25 september
åkte vi ner till Malmö för att delta på en extraordinär
katakurs med japanen Iura 7D kodokan. Oerhört lärorikt då
han var en mycket kompetent pedagog och kunde sina
saker. Deltagare från klubben var Ivar Nilsson, Andreas
Wällstedt, Janet Hultman och Simon Ydman. En längre
redogörelse finns på klubbens hemsida under reportage,
(25 sep) Ivar och Andreas tränar kata
http://och.nu/yoi.
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8-9 oktober
åkte Ivar Nilsson, Andreas Wällstedt, Janet Hultman och Simon Ydman på riksfortbildning i Borås.
Den nya utbildningsplanen presenterades och det var också första gången vi träffade SJF’s nya
technical director Daniel Lascau. Grundidén för utbildningen ser ungefär likadan ut, indelad i olika
steg eller level som det nya heter. Den största skillnaden var att det kommer att krävas 1 DAN för
att få instruktörslicens och det kommer krävas mycket mer tidsmässigt än innan vilket kan komma
att göra det svårt för oss att utbilda oss om vi inte kan ta ledigt från jobbet i 1 vecka som krävs för
att gå level 3 utbildningar.
En testperiod på 2 år har startats då kraven för att gå kurserna är 1 kyu och alla kostnader förutom
rese och övernattningskostnader betalas av SJF.
Andreas Wällstedt
Utbildningsansvarig

6.5

Domare

Under året som har gått har vi fått en ny Distriktsdomare, Janet
Hultman fixade under Västcup 4 sin licens. I övrigt har vi haft
två stycken aktiva domare, Andreas Wällstedt och Janet
Hultman båda nu med Distrikslicens. Detta året är dessutom
det år som vi har haft med domare på flest tävlingar. De
tävlingar som domarna har deltagit i är:
Tävling
Licens

Västcup 1
GoG 1
Judodraget
Ippon Cup
Västcup 3
GoG 2
Västcup 4
DM i Göteborg

Janet Hultman

Andreas Wällstedt

Distriktslicens

Distriktslicens

X
X
X
X
X
X
X
X

X
X

X
X

Janet Hultman
Domaransvarig

11
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6.6

Tävlingar

Klubben har varit väldigt aktiv när det gäller tävlandet iår om man jämför med andra år. 54
deltagare totalt under året. Det har också resulterat i många medaljer, 32 st för att vara exakt. Tack
vare KM har många också tävlat för första gången och de allra flesta tyckte det var jättekul. Bra att
vi kan erbjuda tävlingsform även för dom som inte normalt hänger med ut i Sverige för att tävla.
Vi har även hittat till tävlingar som vi inte har varit på innan också, t.ex. Sörmlandsträffen som är
en större internationell tävling. Deltagande länder såsom Ryssland, Tyskland, Polen, Finland,
Norge, Danmark och de Baltiska staterna. Under årets upplaga skymtade vi judokas från Polen,
Finland och Norge, förutom våra svenska då. Vi lyckades faktiskt att placera oss, det blev en
bronspeng för Janet Hultman och en 5:e plats för Andreas Wällstedt. Därmed lyckades båda få
poäng i den svenska grand prix som startades under året där Sörmlandsträffen är en av
deltävlingarna.
Förutom det var vi representerade på junior-SM, Sverigecupen och senior-SM, utan placering.
Många glada miner har det också varit hos alla dom från klubben som placerats sig under årets GoG
och Ippon Cup.
Andreas Wällstedt vinner medaljligan för år 2005 med knapp marginal till Eddie Tisma.
BK Yoi’s medaljliga:
1. Andreas Wällstedt
2. Eddie Tisma
3. Mikael Kilén

Guld
4
3
2

Silver
2
1
0

Brons
3
1
1

5:e plats
1
0
0

7:e plats
0
0
0

Komplett listning av medaljligan finns på http://och.nu/yoi ’judo - tävlingsstat’.

Tävlingslista:
KM
Ippon Cup
GoG 1, 2
DM
Västcup 1, 3
Sydcup 1, 2, 3, 4
Sverigecupen
Sörmlandsträffen
Junior SM
Senior SM
Totalt

Guld
2
1
3
1
3

Silver
2

Brons
4
1

4
3
3
1

3

1

10

12

10

Deltagare
24
4
5
5
6
4
1
3
1
1
54

Andreas Wällstedt
Tävlingsansvarig

(T.v) morote drop av Andreas Wällstedt på DM i Borås (Mitten) Philip Klarén uppe på mattan under GoG
(T.h) Andreas Wällstedt hittar guldläge under Sydcup
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7

Ju jutsu

7.1

Träning

Träningen har bedrivits med följande schema:

TISDAG

TORSDAG

Tidiga passet

SÖNDAG

Tidiga passet

18:00-19:00

Sena passet

18:00-19:00

Sena passet

19:00-20:30

Randori

19:00-20:30

16:00-17:30

7.1.1 Tränare
Aktiva instruktörer under 2005 har varit:
• Glenn Bardh (Huvudtränare)
1.
2.

•

Petri Teileri
1.
2.

•

Tidiga passet – tisdag
Sena passet – tisdag
Tidiga passet – torsdag
Sena passet – torsdag

Fredrik Lövstål
1.

Tidiga passet – tisdag

Vi har även fått hjälp ibland från judo sektionen av:
• Ivar Nilsson
• Andreas Wällstedt
• Janet Hultman
7.1.2 Sommarträning
Vi hade extra sommarträning i början av sommaren t.o.m. vecka 25. Dessa bedrevs på tisdagar
mellan kl 18:00-20:00. I allmänhet var det få deltagare på dessa passen.
7.1.3 Avslutning
Avslutningen firades med pepparkakor, kaffe eller dricka för dom som önskade. Vi passade även på
att informera om det kommande vinterlägret som äger rum i början av januari 2006.
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7.2

Graderingar

Under året har följande medlemmar i klubben graderat sig i Ju Jutsu Kai:
Fredrik Lövstål
Andreas Wällstedt
Janet Hultman
Therese Stjernberg
Patrik Håkansson
Tommy Andersson
Olof Ålander
Frank Andersen
Matilda Stenholm
Mattias Hermansson
Rebecka Sjöström
Sebastian Jansson
Jonas Erlandsson
Tony Petersson
Gustav Åhlgren
Malvina Sandberg
Linn Bertilsson
Elsa Toll
Ida Carlsson
Stefan Lundström

3 Kyu

05-apr

3 Kyu

05-apr

3 Kyu

05-apr

3 Kyu

05-apr

3 Kyu

10-maj

4 Kyu

24-maj

4 Mon

24-maj

4 Mon

24-maj

4 Mon

24-maj

4 Mon

24-maj

5 Kyu

24-maj

5 Kyu

24-maj

5 Kyu

24-maj

5 Kyu

24-maj

5 Mon

24-maj

5 Mon

24-maj

5 Mon

24-maj

5 Mon

24-maj

5 Mon

24-maj

5 Mon

24-maj

Glenn Bardh
Graderingsansvarig Ju Jutsu

7.3

Läger

7.4

Kurser

Det har funnits ett antal kurser som vi hade behövt gå på men som dessvärre krockade med andra
saker vilket gjorde att under 2005 har vi inte varit iväg på några kurser alls.
Därför satsar vi stort på 2006 då vi räknar med att kunna skicka våra nya grönbälten på D-licens
kurs och även vår huvudtränare Glenn Bardh till en A-kurs vilket skulle ge klubben
graderingsrättighet t.o.m. blått bälte istället för grönt som det är nu. Om chansen finns hoppas vi
även på en Barn 2 kurs till Glenn gärna med någon i sällskap men vi har inte tillräckligt många som
är graderade högt nog för att få ut mer än en Barn 2 licens.
Andreas Wällstedt
Utbildningsansvarig
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8

Ordförandens slutord
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