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KLUBBSTYRELSEN
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Sekreterare:
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Jim Nilsson
Roger Westin

Suppleanter:

Bertil Ström
Claes-Göran Grönlund Svensson

ÖVRIGA VALDA FUNKTIONÄRER
Revisorer:

Daniel Lantz, auktoriserad revisor, Ernst & Young AB
Anders Östergren

Revisorssuppleant:

Mechtild Tronnier

Valberedningen:

Kristiina Pekkola, ordförande
Roger Westin
Ingrid Åhlund Ström

PERSONAL
Administratör:

Karl Baker (timanställd)

Tränare:

George Johansson (timanställd)

STYRELSEMÖTE 2017

•
•
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2018-02-13

•
•

2018-03-14
2018-03-18 (Årsmöte)

•
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•
•

2018-05-06
2018-06-04

•
•

2018-06-27 (Planeringsdag styrelsen)
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•
•
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•
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Under verksamhetsåret har klubbstyrelsen hållit tolv protokollförda möten. Några andra informella möten har också skett i
samband med andra aktiviteter t.ex. LUGI Judo Events. Styrelsemötena har ägt rum vid följande tidpunkter:
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REPRESENTATION
Kristiina Pekkola
Michel Grant
Eddy Åberg
Eva Johansson
Ann Hermansson
Sandor Magyar
Kristina Strutz
Bertil Ström
Jari Sassi
Claes-Göran Svensson-Grönlund
Auli Bamberg
Axel Oscarsson

Ordförande i förbundsstyrelsen, SJF
Valberedningen, SJF
Disciplinnämnden, SJF
Ledamot i förbundsstyrelsen, SJF
Medicinska rådet/antidoping, SJF
Ansvarig för parajudodomare, SJF samt mentor för domare i södra distriktet
Valberedningen, LUGI Alliansen
Ledamot, LUGI Alliansen
Ledamot, LUGI Alliansen
Ledamot, Judo Syd
Graderingsdomare i södra zonen, SJF
Uttagen till Svenska Landslaget/utvecklingsgruppen, SJF

KOMMITTÉER OCH ARBETSGRUPPER
Styrelsen kan vid behov inrätta tillfälliga kommittéer, arbets- och projektgrupper, som arbetar direkt på uppdrag av styrelsen.
Detta har vi även gjort under 2018 och deras arbete redovisar vi här.
UTBILDNING
Styrelsen har tidigare tagit beslut om att vi ska licensera alla våra tränare enligt SJF:s utbildningstrapp. Detta är något vi
arbetar kontinuerligt med men 2018 var ett lugn utbildningsår. Förhoppningen är att fler utbildningar ska passa in i tränarnas
schema under 2019.
Vår klubb har redan många otroligt bra tränare med flera års erfarenhet. Men för att kunna ta steget ännu längre och
vidareutvecklas behövs utbildning. Därför vill vi satsa på att utbilda alla våra tränare.
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Följande utbildningar genomfördes av våra tränare under 2018:
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Grundtränarutbildning 1 (via SISU)

Lars Isaksson (VT18)
Lucas Hernandez (VT18)

Riksfortutbildning - Vuxna och Äldre
och Senior Power med Wolfgang
Biedron & Ulrich Klocke samt professor
Michail Tonkonogi

Nicole Biedron (HT18)
Auli Bamberg (HT18)
George Johansson (HT18)
Stefan Rodin (HT18)

En instruktörslicens är aktiv under två år efter senast genomförda utbildning. Därefter kommer den att registreras som passiv
(hos SJF). För att aktivera en passiv licens krävs att man deltar på en fortbildning (distriktsfortbildning för att aktivera licens
som ass. klubbtränare och riksfortbildning för att aktivera licens som klubbtränare). Som assisterande klubbtränare kan man
även uppdatera sin licens genom att gå klubbtränarutbildningen och skaffa nästa licens. Man kan också gå den licensierade
utbildningen igen för att aktivera sin licens.
Under 2019 har vi flera tränare som måste uppdatera sina licenser alternativt gå nästa steg för att behålla dem aktiva.
Sedan hade vi två tränare som gick SJF:s nya satsning ”Judo 4 Balance”. Detta är en satsning där tränare utbildas till att bli
Falltrygghetsledare och Fallkompetensledare. Innehavarna av dessa licenser kan sedan leda grupper för dem över 65 år och
grupper för personer i arbetslivet i samverkan med AFA försäkring. Våra licenserade tränare inom detta är: Kristina Strutz
och Kristiina Pekkola.

UPPDATERADE GRADERINGSBESTÄMMELSER
Under hösten 2017 påbörjades ett projekt med att utvärdera och uppdatera våra graderingsbestämmelser. Detta för att
efterlikna Svenska Judoförbundets graderingskrav mer. Genom detta kommer våra tränande ha ungefär samma kunskapsnivå
till respektive bälte som övriga judokor i Sverige. Ett annat syfte med att vi ville uppdatera var för att kunna lägga en bättre
grund för det aktiva. Vare sig de vill tävla eller köra för skojs skull. Samt för att förebygga skaderiskerna då detta är en full
kontaktsport.
Nicole Biedron och George Johansson tog på sig att utvärdera våra krav och jämföra med SJF:s krav. Efter en genomgång
insåg de att våra krav inte stämmer så väl överens med SJF:s så de påbörjade arbetet att uppdatera våra krav. Förutom att utgå
från förbundets krav inspirerades de även av Judo Sundsvalls krav.
I de nya kraven så lägger vi vikten av att kunna falla korrekt i ett tidigt stadie då det är väldigt viktigt för alla kommande
träning, men även för vardagen. Den största ändringen är dock att vi numera endast kommer att ha ett halvbälte mellan varje
grad (ett streck) i likhet med förbundets bestämmelser. Detta leder till att det kommer bli längre mellan graderingarna ju
högre bälte man ska erövra. Vi kommer även flytta om flera tekniker (även det till största del efter förbundets
bestämmelser). Det som skiljer våra bestämmelser från förbundets är främst att vi ställer högre krav på våra tränande
(inspirerade av Judo Sundsvall) och att vi preciserar mer vilken typ av kunskap det är vi söker till de olika graderna (också
inspirerade av Judo Sundsvall).
Dessa nya krav trädde i kraft fr.o.m. januari 2018. Under året hade vi fyra graderingshelger, två på våren och två på hösten.
Nästan alla klubbens barn och ungdomar har hunnit gradera enligt de nya bestämmelserna och de nya rutinerna började sätta
sig mot slutet av året.
KATA
Träningen i kata gruppen har fortsatt med flera deltagare från vitt bälte till 6 Dan.
Kristiina Pekkola håller i träningen med hjälp av övriga damer med svart bälte: Kristina Strutz, Lotta Westenius, Mechtild
Tronnier och Auli Bamberg.
Jun-no-kata och Nage-no-kata har dominerat träningen. På slutet av hösten började Sandor Magyar att träna Katame-no-kata
inför sin gradering.
Glädjande är att två mammor till judoungdomar har deltagit.

Naturligtvis hann vi se annat i Tokyo innan resan fortsatte till Nara.
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Kärngruppen på tio Kata damer och fotograf Angela Tellez åkte till Japan. Resan blir ett minne för livet. Vi tränade på
Kodokan vid två tillfällen med sensei 8 Dan Mononari Sameshima (chefsinstruktör) och sensei Hinako Akiyama. Det var
fantastiskt att vara i Kodokans lokaler och se hur de hade träningen. Flera rödvita bälten var tränare tillsammans med flertal
judokor med svart bälte för ungdomarna.
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ZONGRADERINGAR
Under året representerade Auli Bamberg, 4 Dan som bedömare vid gradering i Staffanstorp 9 juni och Kristianstad 15
december.
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Vid graderingen i Kristianstad gick Axel Oscarsson och erövrade 1 Dan med sina fina tekniker och fick höga poäng.
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Sandor Magyar, som vanligen är domare internationellt, erövrade 3 Dan. Nu finns det möjlighet för Sandor att bli uttagen till
större tävlingar utomlands som domare.

FÖRÄLDRARAGRUPPEN
Under 2018 har föräldragruppen varit behjälplig både som funktionärer under LUGI Judo Camp och vid klubbtävlingarna
Pryljakten. Flera föräldrar har även ställt upp i samband med tävlingar och träningsläger på annan ort.
Föräldragruppen är inte organiserad som en fast grupp utan bygger på flytande delaktighet i samband med olika aktiviteter,
som initieras av Lina Miller.
JUDO COACH TEAM
Under VT2016 startades LUGI Judo Coach Team. Syftet med LUGI Judo Coach Team är att våra tävlingsjudokor alltid ska
ha en trygg och inspirerande support vid mattkanten.
Coach Teamet består av rutinerade judokor som kan coacha och hjälpa de aktiva framåt i sin tävlingskarriär.
TRÄNARGRUPPEN
LUGI Judos främsta styrka har alltid varit den stora och kompetenta tränarstaben. Så även under 2018. Tack vare systemet
med hjälptränare har vi hela tiden en påfyllnad med nya unga tränare. Både våra nya tränare och de mer rutinerade har gått
utbildningar under året och LUGI Judo har aldrig tidigare haft så många licensierade tränare på mattan. Att ha licensierade
tränare är en kvalitetssäkring av vår verksamhet men det är också en färskvara. För att behålla sin licens måste tränarna
fortbilda sig vartannat år. På så sätt fortsätter vi att hålla en hög standard och inspirera varandra till att vidareutvecklas i vår
tränarroll.
TRÄNARE UNDER 2018:
Auli Bamberg (kata), Armin Didic (alla grupper), Axel Oscarsson (funkis), Bertil Ström (senior), Björn Schoug (barn), Bo
Malmborg (barn), Christian Hatesaul (ungdom), Christoffer Jörntell (ungdom), Daniel Legraf (senior), David Sjögren
(barn), Emelie Pernheim (funkis), George Schalle Johansson (ungdom), Jakob Sjögren (barn), Jari Sassi (barn), Jens
Oscarsson (funkis), Karl Baker (senior, funkis), Kristiina Pekkola (kata), Kristina Strutz (barn), Lars Isaksson (ungdom),
Lotta Westenius (barn), Lucas Hernandez (barn), Nicole Von Rost Biedron (senior), Oliver Melin (Senior), Peo Ljungren
(senior), Stefan Rodin (senior).
DOMARE
LUGI Judos aktiva domare med licens: Sandor Magyar, IJF-B och Samuel Jara Josefsson, N-licens.
Samuel dömde på flertalet tävlingar i södra och västra zonen.

I september 2018 tog Sandor IBSA-B licens under World Cup i Atyrau, Kazachstan.
Sandor dömde även Special Needs Judo under våren både i Sverige och Holland.
På klubbtävlingarna (Pryljakten) dömer också klubbens ungdomar och tränare.
Sandor hade regelgenomgång en gång per vårtermin och hösttermin (Temalördag) för grupperna avancerad ungdom och
vuxengruppen.
Sandor är uttagen av DU som mentor för andra domare i södra zonen, samt han är utbildare för andra domare.
På Riksdomarkonferensen i mars i Borås representerades LUGI Judo av Sandor.
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Sandor dömde flertalet tävlingar i södra zonen och togs ut till NM i Danmark samt utländska tävlingar av DU under året.
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LUGI JUDO EVENTS
Kristi himmelsfärdshelgen den 10–13 maj var det åter dags för LUGI Judos stora årliga arrangemang, LUGI Judo Events. Den
här gången var den 41:a i ordningen och det var den fjärde gången vi höll till på Sparbanken Skåne Arena.
Eventet vänder sig främst till ungdomar i åldern 10–21 år samt även till veteraner (+35 år) och huvuddelarna består av två
tävlingar, Budo Nord Cup (BNC) och Kids Cup, och ett 3-dagarsläger. Förutom detta arrangerades även utbildningar och
föreläsningar.
Det började med att LUGI Judo ville ordna ett träningsläger för de egna medlemmarna på hemmaplan. Lägret växte och
ryktet om ett riktigt bra judoläger i Lund spred sig utanför landets gränser och numera kommer deltagare från ca 15 länder.
Vi bjuder in välmeriterade tränare vilket ger deltagarna ett unikt tillfälle att utveckla sin idrott och att knyta vänskapsband
med andra judoutövare från andra länder. Vår ambition har hela tiden varit att kunna erbjuda ett högklassigt internationellt
läger för ungdomar till ett rimligt pris.

Antalet deltagare under årets LUGI Judo Event:
•
•

LUGI Judo Camp: 597
Budo Nord Cup:
463

•

Kids Cup:

91
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Liksom andra år hade vi ett flertal välmeriterade inbjudna tränare. Årets tränare var:
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Mike Liptrot, Storbritannien, Neil Eckersley, Storbritannien/Norge, Sergio Domenech Garcia, Spanien, Sergio Oliviera,
Brasilien/Tyskland, Pascal Locarini, Frankrike, Jane Bridge, Storbritannien. Gabriel Bengtsson, Sverige, Tommy Macias,
Sverige, och Joakim Dvärby, Sverige,
Det här året var det på Järnåkraskolan som merparten av deltagarna bodde i skolsalar och åt i matsalen. Vi har även haft
sovande i B-hallen på Arenan och på hotell.
Vi har haft ca 100 ideella funktionärer bestående av klubbmedlemmar och föräldrar som fått hela arrangemanget att fungera.
Funktionärerna har ställt upp vid tävlingarna, med sjukvård, i matsalen, i städet, lagt ut mattor, riggat all teknisk utrustning,
vaktat skolan dag- och nattetid, med invägning, incheckning och allt det där andra oplanerade som alltid dyker upp.

FUNKISGRUPPEN
Funkis är LUGI Judos grupp för barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) och leds av Karl Baker. LUGI Judo
Funkis vill tillsammans med SJF öka antalet medlemmar med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar 2015–2018.
Gruppen startade 2014 och har idag 15 kontinuerligt tränande barn, 1 timme, varannan vecka.
Gruppen har ett samarbete med Habiliteringen Region Skåne (HAB). Gruppens ambition är att stärka relationen med HAB
samt att ha träning 1 gång i veckan med två olika grupper: Nybörjar- och Fortsättningsgrupp.
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Under eventet arrangerade även Svenska Judoförbundet en Judo4Life utbildning. Det hölls en domarutbildning och i
samband med det även en samling för kvinnliga judodomare.
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STIPENDIER OCH UTMÄRKELSER
Flera av LUGI Judos alla duktiga aktiva och tränare kammade hem några mycket välförtjänta stipendier under året.
LUGI ALLIANSEN
STIG BJÖRNUNG STIPENDIET: FÖR FRÄMSTA IDROTTSPRESTATION

Stig Björnungs minnesstipendium för främsta idrottsprestation gick till Axel Oscarsson för sina fina tävlingsresultat
under 2018.
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ARNE LINDSTRÖM STIPENDIET: FÖR FRÄMSTA UNGDOMSLEDARINSATS
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Arne Lindströms ungdomsledarstipendium gick till Per Henriksson för sina utomordentliga insatser som
ungdomstränare i klubben.
JOHAN LOPEZ MINNESSTIENDIUM

Till årets Johan Lopez stipendiat utsågs Bo Malmborg efter lång och trogen tjänst. Här flankerad av Karl Baker och Michel
Grant, som hjälper honom med att lyfta den tunga vandringsstatyn skapad av Tommy Bremberg.

VÅR TRÄNINGSVERKSAMHET
Föreningen har judoaktiviteter sju dagar i veckan på Bollhuset. Totalt 26 timmar instruktörsledd judoträning samt 10,5
timmar ”öppen matta”.

•

Funkis Barn - Judogrupp för barn med funktionsnedsättningar

•

Judolekis – Barn i två grupper 4–5 år och 6–7 år

•
•

N1 Nyb. – Barn nybörjare 6–8 år (fre), där du stannar i minst 2 terminer
N2 Nyb. – Barn nybörjare 9–14 år (tor), där du stannar 2 terminer

•
•

Judo Barn – Barn 8–10 år (mån/ons) med minst 2 terminers träning bakom sig
Judo Ungdom – Ungdomar 10–14 år (mån/ons) med minst 2 terminers träning bakom sig och/eller minst
4 kyu

•
•

Avancerad Ungdom – För tävlingsintresserade ungdomar, 10–16 år och 3 kyu, grönt bälte och uppåt
Pryljakten – Ungdomstävling. 4–5 ggr/termin där du "samlar” poäng efter matcher och träningsnärvaro. I
slutet av terminen är det prisutdelning i form av "prylar". Här lär du dig även de grundläggande
tävlingsreglerna och hur en judotävling går till.

GRUPPBESKRIVNINGAR VUXENGRUPPER
•
•

Kata – Kataträning (formaliserad)
Vuxen Teknik – Teknikträning och fortsättningsgrupp för vuxna

•

Vuxen Randori – Vuxna avancerade över 15 år, mest randori

•

Vuxna Nybörjarträning – Vuxna nybörjare och fortsättningsträning
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GRUPPBESKRIVNINGAR BARN- OCH UNGDOMSGRUPPER
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•
•

Ne-Waza – Mattkampsträning och tekniker för alla kategorier och åldrar
Veteran/Skåne Randori – Specialanpassad och tillfällig träning för de lite äldre, som oftast tävlar

•

Öppen träning – Kataträning, graderingsträning eller teknikträning men även judospecifik styrka, rörlighet,
balans och kontrollövningar

•

Fysträning – Cross-Fit/Cirkelträning för alla medlemmar

BARNVERKSAMHET (UPP TILL 12 ÅRS ÅLDER)
LEKSKOLA
Målet med verksamheten för barn i åldern 4–7 år, har varit att stimulera grovmotoriken och att lära sig behärska sin egen
kropp. Denna verksamhet har ett otroligt stort intresse utifrån och de senaste åren har vi inte kunnat ta in alla som önskade
att vara med. Denna verksamhet har pågått sedan 1984, då den dåvarande ledare Claes Göran Grönlund/Svensson initierade
verksamheten.
Under 2018 växte Lekis en hel del. I båda grupperna ökade närvaron från ca 10 barn per träning år under 2017 till 15–20
barn per träning 2018.
Syftet med träningen är att barnen ska lära vänja sig vid att stå på mattan, dessutom har vi börjat lära dem fallteknik för att
underlätta, när dem sedan ska gå vidare till en nybörjargrupp. Vi har börjat att låta barnen gradera till lila streck. Detta för att
de ska känna att de har fått något, bli motiverade samt dels för att vänja dem vid hur det är att gradera.
Lucas Hernandez har lett träningen under året, men det blir det Jorge Sotoca som tar över gruppen tillsammans med
nuvarande hjälptränarna.
UNGDOMSVERKSAMHET (13–20 ÅRS ÅLDER)
Bra fart på ungdomarna, det varit trångt på mattan! Många av barnen har en träningsnärvaro på 90 % så engagemanget är
stort.
Vi har haft minst två vuxna tränare på varje träning men oftast har det varit tre eller fyra stycken med hjälptränare där man
låter hjälptränare att skolas in i hur det är att vara tränare. Detta och att samma tränare har funnits med i olika grupper har
skapat en kontinuitet som har varit en bidragande orsak till att så många har stannat kvar och tränat, även när de har bytt
grupp från Judo barn till ungdom.
På Skåneserien har vi deltagit flera gånger. Även här är det ett stort plus att vi alltid åker med flera vuxna tränare och ledare.
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Vi gjorde som brukligt en resa till Greifswald för att tävla i Hanse-Cup. Vi var 15 st.
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Fem ledare och 10 ungdomar, En resa även ämnad för team building. Det roliga här att av de deltagande ungdomarna var sju
tjejer.
VUXENVERKSAMHETEN (ÖVER 20 ÅR)
LUGI Judos seniorträning har fortsatt att växa sig allt starkare under 2018. De senaste åren har det hänt mycket på de här
träningarna. Vuxen verksamheten har under 2018 ökat med ca 50% och det är inte ovanligt med 25–30 personer på tatamin.
Det är framför allt de tuffa randoripassen på tisdagar och torsdagar som drar mycket folk. De tränande är inte bara från den
egna klubben utan många från andra judoklubbar kommer också hit. LUGI Judo har blivit lite av ett centrum för
seniorträning och initiativet med Skåne Randori visade sig vara ett lyckosamt drag.
Nybörjarträningen för vuxna är också mycket välbesökt. Gruppen har utvecklats till att även bli en fortsättningsgrupp, vilket
gör att blandningen av bältesgrader är stor och de nya kan snabbare gå fram när de tränar med mer rutinerade.

Glädjande i samtliga seniorgrupper är att det inte bara är många på mattan utan att var och ens träningsfrekvens också är
imponerande hög. Teknikträningarna är inte lika välbesökta men har ändå en stadig grupp som tränar. För att klubben ska
kunna fortsätta att gradera till de högre bältena och behålla en bred judokunskap så fyller de här träningarna en mycket viktig
funktion.
Ne-wazan på fredagar har varit utan fast tränare under hösten 2018 och därför knappt existerat. Det kommer det att bli
ändring på det under det nya året med nya dedikerade tränare. Sammanfattningsvis är trenden på seniorsidan fortsatt mycket
positiv.

VUXNA NYBÖRJARE OCH FORTSÄTTARE
Under året har vi haft flera vuxna nybörjare som har testat på varav en del även fortsatt vidare till andra grupper. Gruppen
har även fungerat som en ”gateway” för flera som gjort uppehåll i sin judo (allt från några år till 20 års uppehåll). Det är
fortfarande få kvinnor som väljer att ens prova på och ännu färre som fortsätter, men glädjande nog har gruppen fått ett
tillskott på några kvinnliga nybörjare. Vi har även fått flera utbytesstudenter som börjat träna hos oss, en del med tidigare
judovana, andra helt nya. Med två huvudtränare och en hjälptränare fortsätter vi att under teknikträningen dela gruppen i en
fortsättningsgrupp och en nybörjargrupp så att alla kan avancera efter sin nivå.
VETERAN/SKÅNE RANDORI

Under 2018 var LUGI Judo upphovsmän och drivande i ett samarbete med andra klubbar i Syd för att främja gemenskapen
mellan klubbarna. Projektet namngavs Skåne Randori och riktade sig till U11-Veteran. Barn, ungdomar och vuxna skulle få
chansen till sparring utanför sin egen klubb. De klubbarna som var delaktiga under 2018: LUGI Judo, Södra Sandby JK,
Trelleborg JK, Kristianstad JK och Wemmenhög BK.
Träningen har varit ambulerande, runt om på olika klubbar i Skåne. Träningarna har främst varit samarbete mellan
judoklubbarna i Kristianstad, Trelleborg och Lund. Träningarna har varit utvecklande för den ökande skara veteraner som
växer fram i Sverige. Träningarna har lockat mellan 15–20 judokor per träning.
Det arrangerades även ett Skåne Randori Camp i Trelleborg med ca 60 deltagare, övernattning och med landslagsmannen
Victor Busch som gästtränare.
Under 2018 hade LUGI med en veteran (Karl Baker) vid flertalet nationella och internationella tävlingar. Klubbens ambition
är att öka antalet tävlande veteraner framöver.
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Sedan 2017 har LUGI Judo etablerat ett samarbete med andra judoklubbar runt om i Skåne.
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VÅR LÄGERVERKSAMHET
WORLD CLASS JUDO CAMP
LUGI Judo besökte 6–7/1 WCJC i Skurup. Gästtränare Ole Bishof, Tyskland och Myriam Roper, Panama.
LUGI JK bidrog med ca 15 personer från U11 till Veteran. LUGI JK valde att inte övernatta. LUGI JK ser detta läger som en
väldigt bra start för klubben, dels för träningen men även för gemenskapen. Ett startskott för LUGI JK.
SKÅNE RANDORI CAMP
Skåne Randori med, LUGI Judo som en av medarrangörerna, anordnade ett 2-dagars läger 2-3/11 med övernattning hos
Trelleborg JK i deras dojo. Lägret lockade ca 60 deltagare samt hade landslagsmännen Victor Busch och vår Axel Oscarsson
som gästtränare. Skåne Randori har för avseende att ha detta som ett återkommande arrangemang.
ÖVRIGA LÄGER
Ett flertal av LUGI Judos medlemmar har under året deltagit en del träningsläger i samband med olika tävlingar t.ex. såsom
CPH Open, Skåneserien, mellandagsläger i Göteborg, Brönshöj Judo Club etc.
Axel Oscarsson och Armin Didic har också deltagit i ett antal av förbundets landslagsläger.

VÅR TÄVLINGSVERKSAMHET
PRYLJAKTEN
Under året har fyra interna tävlingar (Pryljakter) anordnats på Bollhuset. Ett trettiotal ungdomar har deltagit i de här
tävlingarna, som är något av en introduktion till tävlingsjudon. Här summeras poängen i slutet av terminen för både närvaro
och poäng tagna under pryljakten. Barnen vinner olika priser (prylar, därav namnet Pryljakten).
TÄVLINGSRESULTAT
BALTIC OPEN
2:a U18 -81 Axel Oscarsson
2:a Senior -90 Armin Didic
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BORÅS CHALLENGE

15

3:a Hillevi Karlsson
3:a Hedvig Jägervall
SCOTTISH OPEN
1:a M4 -90 Karl Baker
3:a Erik Hatesaul
5:a Axel Oscarsson
SÖDRA OPEN 1
1:a U15 -52 Hillevi Karlsson
2:a U18 -52 Hillevi Karlsson
1:a Emil Jabiyev
1:a George Johansson

SÖRMLANDSTRÄFFEN
1:a Axel Oscarsson
1:a Dogana Amin Khallouf
1:a George Johansson
2:a Dogana Amin Khallouf
2:a Sajad Mohammed Ali
2:a Karl Baker
3:a George Johansson
Finaste judon på tävlingen, herrar: George Johansson
MSWOP
2:a M4 -90 Karl Baker
BORÅS JUDO CHALLANGE
1:a Emil Jabiyev
DANISH OPEN
1:a Axel Oscarsson
COPENHAGEN JUDO AND SPORTIF EVENT
1:a Axel O
2:a Alexander L
2:a Hillevi K
3:a Hillevi K
2:a Alexander N
2:a Sofia N
3:a Ebba S
3:a Beatrix N
CPH OPEN

BALTIC SEA CHAMPIONSHIPS
1:a Axel Oscarsson
2:a Armin Didic
HELSINGBORG OPEN
1:a Karl Baker
1:a Emil Jabiyev
1:a George Johansson
2:a Simon Andersson
3:a Emil Jabiyev
3:a Armin Didic
3:a U15 -52 Hillevi Karlsson
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1:a Senior -90 Armin Didic
2:a U18 -81 Axel Oscarsson
3:a U18 -52 Hillevi Karlsson
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SKÅNESERIEN 1, GENARP
1:a Alireza Hassini
1:a Ebba Strand
1:a Isaak Avgenakis
1:a Selma Book
1:a Theodor Nyman
2:a Azel Vallier
2:a Beatrix Nyman
2:a David Andersson
2:a Elias Avgenakis
2:a Oscar Jönsson
2:a Per Schlandt
2:a Rasmus Schough
3:a Johan Dahlin
3:a Zackarias Welinder
3:a Karl Dahlin
3:a Magdalena Beckman
3:a Maxinillian Nyman
5:e Karl Windh
IRISH OPEN
3:a M4 -90 Karl Baker
SÖDRA JUDO OPEN 2
2:a Axel Oscarsson
2:a Axel Oscarsson
3:a Hellevi Karlsson
GÖTEBORG OPEN
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1:a Dogana Amin Khallouf
2:a Erik Hautesaul
2:a U15 -52 Hillevi Karlsson
2:a U15 -63 Hedvig Jägervall
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SKÅNESERIEN 3, SKURUP
1:a Elias
2:a Beatrix, Isaak, Ivan, Rasmus
3:a Selma, David, Morris, Esra
J-SWOP
3:a Axel Oscarsson
NATIONAL CUP
5:a -63 Hedvig Jägervall

STAFFANSTORP JUDO GAMES

SKÅNESERIEN 4
1:a Christian, Ian och Mati.
3:a David, Esra, Isaak, Per, Rasmus och Sonja.
SÖDRA OPEN 3
2:a U15 -52 Hillevi Karlsson
2:a U18 Hillevi Karlsson
3:a U15 -63 Hedvig Jägervall
2:a U18 -63 Hedvig Jägervall
DANISH OPEN
1:a U18 -81 Axel Oscarsson
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1:a U18 Axel Oscarsson
1:a Armin Didic
3:a U21 Axel Oscarsson
2:a U13 Emil Jabyev
2:a Erik Hautesaul
2:a Noa Frick
2:a Loïc Dequidt
2:a Dogana Amin Khallouf
3:a Armin Didic
3:a Jim Nilsson
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LAG-SM
3:a LUGI Judos lag
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WEMMENHÖG OPEN
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1:a Karl Baker
2:a U15 Hillevi Karlsson
1:a U18 Hillevi Karlsson
1:a U15 Hedvig Jägervall
3:a Loïc Dequidt
+ flera (se bild)
SM
1:a Axel Oscarsson
2:a Armin Didric
SM VETERAN
2:a M34 -90 Karl Baker

HANSE CUP, GREIFSWALD
2:a Emil Jabiyev
3:a Beatrix Nyman
3:a Magdalena Beckman
5:a Hillevi Karlsson
5:a Emma Book
BUDO NORD CUP
2:a U15 Hillevi Karlsson
2:a U18 Axel Oscarsson
BUDO NORD KIDZ CUP
2:a Ludvig Sjövall
2:a Emil Jabiyev
2:a Sofia Nordvall
VETERAN EM
5:a M4 -90 Karl Baker
VETERAN VM
2:a M4 -90 Karl Baker
NORDISKA MÄSTERSKAPEN
1:a U18 -81 Axel Oscarsson
2:a Senior -90 Armin Didic
2:a M4 -90 Karl Baker
1:a Sveriges lag med Georg Johansson och Armin Didic
EUROPEAN CUP U18, GYÖR
7:a Axel Oscarsson

MINNESDAG
Lördagen den 3 november hölls den årliga träffen till minne av Johan Lopez och Anders "Insekten" Kristiansson, som båda
lämnade vår klubb alldeles för tidigt. Johan gick bort 1990 och Anders 2009 och vänner till dem båda har samlats allt sedan
dess, så deras minne lever starkt kvar. Det blir ofta något av en hemvändarhelg för utflyttade medlemmar. Den här gången
blev det samlingen vid graven och minneslunden, lite sportande och bastu och avslutningsvis mat och dryck på Paddys i
Malmö.
JULFEST
Detta året blev det julfest i stället för höstfest, som det varit de senaste åren. Elite Hotell dukade upp ett dignande julbord
som de ca 60 gästerna kunde njuta av. Det var länge sedan vi hade så stor uppslutning och det kom även gäster från andra
klubbar som ville festa med oss.
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MEDLEMSVÅRD
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Under hösten hade Axel Oscarsson tagit svart bälte och fick därför genomgå den sedvanliga riten för att tillfullo godkännas av
klubben som svartbälte. Även Johan Henningsson, som tog svart året innan men missade det inofficiella godkännandet, fick ta
sig an utmaningarna. Som vanligt var det flera som kände sig manade att prova om ”bottlewalktakterna” fortfarande satt i!
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På julfesten delades även Johan Lopez minnesstipendium ut som detta år gick till Bosse Malmborg. Se mer under rubriken
Stipendier.

KLUBBENS INFORMATION
HEMSIDAN WWW.LUGIJUDO.SE
Vår officiella hemsida är www.lugijudo.se. Här publiceras alla de officiella händelserna om klubben såsom träningstider,
pressreleaser, medlemsanmälan, avgifter, kallelser, tävlingar etc. Hemsidan har ett flertal redaktörer och huvudansvarig är
Nicole Biedron.
FACEBOOK
Förutom hemsidan fungerar vår Facebook sida (www.facebook.com/lugijudo) som vårt fönster utåt. Här kan medlemmar nå
oss direkt genom meddelandefunktionen som vanligen besvaras inom en dag av någon av redaktörerna. Tack vare den nya
hemsideplattformen har det även blivit enklare att dela information mellan plattformarna.
Genom Facebook har vi även annonserat, både inför terminsstarterna VT18 och HT18 lokalt. Samt inför LUGI Judo Events
2018 i Europa. Detta har visat sig nå till många och fungera väl och är något vi även kommer göra i fortsättningen.
Under LUGI Judo Events gjorde vi som föregående år och uppdaterade sidan kontinuerligt under hela eventet med bilder inte
bara från judomattan utan även från det som skedde runtomkring vilket visade sig vara mycket uppskattat. Under hela eventet
togs 100-tals bilder vilket alla hamnade på vår Facebook sida.
Vi är mycket nöjda med utvecklingen och fortsätter även i framtiden att använda Facebook som informationskanal och
kontaktplattform för både nya, befintliga och gamla medlemmar samt vänner och bekanta. Sidan har ett flertal redaktörer
vilket har gjort att informationsflödet varieras. Huvudansvarig är Nicole Biedron.
JUDO-NYTT
Judo Nytt är klubbens samlade medlemsinformation som kommer ut 2–3 gånger per termin.
Under 2018 skickades Judo Nytt ut två gånger. Finns utlagda på hemsidan.
LUGI JUDO ONLINE WWW.LUGIJUDO.ORG
Sajten www.lugijudo.org är numera helt dedicerad att marknadsföra och sälja LUGI Judo Events internationellt och är därför
helt på engelska. Administreras av Eddy Åberg.

Under de senaste åren har vår medlemsstatistik inte varit helt korrekt. Orsaken har inte varit helt klar, men problemet har
troligtvis uppstått vid överföringar av data (SportAdmin) till RF:s IdrottOnline. Medlemsantalet har visat sig vara alldeles för
högt, vilket har medfört bl.a. att vi har betalt för hög förbundsavgift.
Vi har nu vidtagit åtgärder så de siffror som kommer redovisas för 2019, skall vara bättre överensstämmande med
verkligheten.
Statistiken som redovisas här för 2018 kan fortfarande vara osäker.
SPORTADMIN 2018 (AKTIVA)
Antal medlemmar:
Antal kvinnor:
Antal män:

493 st
108 st (22 %)
385 st (78 %)

Verksamhetsberättelse 2018 | 2019-03-10

STATISTIK
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Åldersintervall

0-6 år

7-12 år

13-20 år

21-40 år

-41 år

Totalt

Kvinnor

14

53

12

14

14

108

Män

53

149

78

58

44

385

Summa

67

202

90

72

58

493

LOK RAPPORTERING
DELTAGARTILLFÄLLEN VT2018
Flickor 7-12 år:
Flickor 13-16 år:
Flickor 17-20 år:
Pojkar 7-12 år:
Pojkar 13-16 år:
Pojkar 17-20 år:

727 (594)
99 (137)
48 (0)
2053 (2129)
875 (877)
237 (133)

DELTAGARTILLFÄLLEN HT2018
Flickor 7-12 år:
Flickor 13-16 år:
Flickor 17-20 år:
Pojkar 7-12 år:
Pojkar 13-16 år:
Pojkar 17-20 år:

443 (488)
103 (138)
12 (0)
1598 (1580)
506 (548)
196 (107)

Siffror inom parantes = fjorårets

FRAMTIDEN
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Ibland blir det inte alls som man tänkt sig! Vi drar upp riktlinjer och gör upp planer, så väl i livet som i föreningslivet, och
plötsligt kullkastas allt. Just detta inträffade för LUGI Judo vid midnatt, natten till julafton 2018. En brand i vår dojo i
bollhuset ställde allt på ända. Lokalen totalförstördes och så även det mesta av vår utrustning. Några intensiva dygn följde då
mejl och telefonsamtal gick varma under julhelgen. Med fantastiska insatser från våra medlemmar, Lunds kommun och hjälp
från våra grannklubbar kunde julträningen fortsätta och terminsstarten bara förskjutas med en vecka. Den 14 januari startade
vi upp vårterminen i våra nya lokaler på Lovisaskolan på Norra Fäladen i Lund.
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Flytten till Lovisa har blivit ett lyft för klubben på många plan. Att tillsammans fixa, dona och ställa i ordning de nya
lokalerna, och det är många som hjälpt till, har lett till fördjupad samhörighet och kamratskap i klubben. Att vi dessutom
numera har egen klubblokal, mötesrum och kansli i anslutning till dojon är verkligen en dröm som går i uppfyllelse.
Var vi kommer att hålla hus till hösten vet vi inte än. Kommunen håller som bäst på att återställa Bollhuset men något
inflyttningsdatum finns inte i dagsläget. Därför låter vi planerna och tankarna på lokal vila för stunden och istället helt inrikta
oss på verksamheten. Det är där vårt fokus ska ligga under 2019.
De senaste åren har seniorsidan växt sig stark. LUGI Judos seniorträningar har blivit en samlingsplats för många av regionens
klubbar och det är härligt trångt på mattan. En sådan utveckling vill vi även nå på ungdomssidan, där vi de senaste åren sett en
viss tillbakagång. Inom alla förenings- och idrottsverksamheter går deltagandet upp och ner i intervaller, som man inte alltid
riktigt kan styra över. Det man kan göra är att uppmärksamma en trend och försöka vända den i tid. Vi har tidigare varit
bortskämda med stor tillströmning till barn- och ungdomsgrupper utan någon större ansträngning från oss själva. Nu måste vi
ta lärdom av oss själva och överföra det arbete vi gjort på seniorsidan till ungdomssidan. Dags att rulla upp ärmarna alltså!

Vi ska utnyttja de möjligheter som vi fått i och med vår nya placering på Norra Fäladen. Området har en stor potential med
många barn och ungdomar och här finns många som inte kommit i kontakt med LUGI Judo tidigare.
2019 är inte vilket år som helst, i år firar LUGI Judo 60 år! Detta kommer att uppmärksammas under året på olika sätt och
framför allt firas med pompa och ståt den 7 september.
Stärkta av den senaste tidens erfarenheter och utmaningar tar vi oss an 2019 med stort hopp om att kunna utveckla
verksamheten i en positiv riktning där vi förvaltar det fina arv vi byggt upp under 60 år och tar tillvara de nya möjligheter som
vi nu fått. Framtiden ser spännande ut för LUGI Judo!
Kristina Strutz
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Ordförande LUGI Judo
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