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Klubben har under 2011 bestått av 315 betalande medlemmar, varav ca 209 är  under  20 år. 
Styrelsen har under året haft 11 protokollförda möten. 

R E P R E S E N T A T I O N   /   U P P D R A G 

Mia Hermansson Under 2011 permanent plats i juiorlandslagets A-trupp
Kristina Strutz Ordförande i LUGI Alliansstyrelse, samt valberdningen  i Judo Syd
Ann Hermansson Antidopingsansvarig i Svenska Judoförbundet
Michel Grant Generalsekreterare i Svenska Judoförbundet fr o m 2011-03-01 
Kristiina Pekkola Ledamot i SJF och invald i “European Women and Sport Steering 

Group” och är sedan början av året även invald i ett EU-projekt 
som riktar sig till kvinnliga ledare på nationell nivå. Projektet heter 
WILD, ”Womens International Leadership Development Program”. 

Eva Johansson           Ledamot i Riksforbildningkommittén

T R Ä N I N G S V E R K S A M H E T 

LUGI Judo har sedan årtionden tillbaka haft ett stabilt medlemsantal på dryga 300 medlemmar 
och har inte kapacitet att utöka medlemsantalet på grund av rådande lokalbrist. Träningsytan är 
på 174 kvm och besöksfrekvensen på mattan är över 400 personer/träningstimmar i veckan, 
vilket gör att klubben är trångbodd och lokalen flitigt använd. Sedan många år har det funnits en 
dialog mellan kommunen och klubben om större lokaler, men hittills har detta inte medfört 
någon förändring. 

Träningsschemat är indelat i barn (4-7 år) och ungdomar (8-14 år) och vuxna (15 och uppåt) 
där de flesta grupper har två träningstillfällen varje vecka. Schemat är på 21h/veckan och är 
fördelat på 18 träningstillfällen.  Vuxenträningen är indelad i nybörjare, motion och teknik samt 
tävlingsträning. Utöver den schemalagda judoträningen har även speciella konditions- och 



styrketräningspass genomförts. Vid flera tillfällen har extra teknikträningar och graderingstillfällen 
anordnats. Dessutom förekommer olika former av aktiviteter mer eller mindre lekfullt anordnats 
med motionsglada medlemmar speciellt under sommarsäsongen. Även aktiviteter för skolor och 
fritidsgårdar/hem i samband med friluftsdagar och fria aktiviteter. Detta har varit ett mycket 
uppskattat och viktigt inslag, inte minst ur rekryteringssynpunkt.  
Under året har en av klubbens mest talangfulla Karin Hermansson tränat och tävlat i Canada 
och U.S.A, där hon tillfälligt studerar. Hon får stor hjälp av deras College och landslagsledning.  

Ungdomsverksamhet 
Den absolut största verksamheten står föreningens ungdomar för. Ca. 70 % av medlemmarna är 
under 20 år. Förutom träningarna anordnas även interna tävlingar kontinuerligt och lite mer 
socialt betonade verksamheter såsom såsom brännboll, fotboll, bad etc.

Judolekskolan  
Målsättningen 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 en otroligt stort intresse utifrån 
och de senaste åren har vi inte kunnat ta in alla som villa vara med. Denna verksamhet har 
pågått sedan 1986, då nuvarande ledare Claes Göran Grönlund/Svensson initierade 
verksamheten. 

Pryljakten 
Under året har fyra interna tävlingar (pryljakten) anordnats på Bollhuset. Ett fyrtiotal  ungdomar 
har deltagit i de här tävlingarna, som är något av en introduktion till tävlings-judon. Här 
summeras poängen i slutet av terminen och barnen vinner olika priser (prylar). 

Team LUGI 
Team LUGI började året med att ta fram sin värdegrund i samband med senior SM i Varberg. 
Värdegrunden går under täcknamnet HeAr MoRe, som står för Heder, Artighet, Mod och 
Respekt. I Varberg provade de på att analysera matcher och fick en genomgång av 
domarreglerna av självaste Dick Johansson. De avslutade värdegrundsarbetet med att 
presentera det för sina föräldrar. De har under året deltagit i de flesta nationella tävlingar så som 
Sydcuperna, Sörmlandsträffen, Högstadie cupen, U17 SM och j-SWOP. Internationellt har Team 
Lugi provat på  Hanse cup och Tuzla cup i Tyskland och Southen Open i England.

                                                      



T Ä V L I N G S R E S U L T A T

Årets bästa tävlingsresultat svarade klubbens talang Mia Hermansson för, med följande resultat. 
Vid Junior-EM i belgiska Lommel Mia Hermansson meriterande 5:e plats och gick fram i sin nya 
viktklass -63 kg och lyckades fantastiskt bra på Europacuperna; guld i Tartu, St. Petersburg och 
Prag, silver i Berlin och brons i Leibnitz. Mias imponerande svit tog henne upp bland de främsta 
juniorerna i Europa och hon rundade av säsongen med en 7:e plats på U23-EM, mycket 
imponerande.

Mia Hermansson -63 kg:  
5:a Junior EM, 7:a U23 EM, 1:a EC Tartu, St. Petersburg, Prag, 2:a EC Berlin, 3:a EC Leibnitz

U-17 SM 
3:e Linnea Sjöberg -63 kg

Hanse cup, Greifswald 
1:a Arvid Nilsson U14 -40 kg, 
3:e Laura Schmitz U17-48 kg, Ida Johansson U17 -57 kg, Ghadir Mostafa, U17 – 43 kg, Mattias 
Johansson U14 -50 kg, Hanna Ekelund U14 -48 kg, Nelly Schmitz U14 -33 kg, Matvei Mishin 
H20 -81 kg

Sörmlandstäffen 
2:a Ida Johansson -57 kg U17, 
3:e Matvei Mishin -81 kg H20

Högsstadiecupen 
1:a Laura Schmitz -48 kg U15
2:a Ida Johansson -57 kg U17

BUDO Nord Cup 
2: Laura Shcmitz -48 kg U15, 
5:e Hanna Ekelund -52kg U15, Ghadir Mostafa -42 kg U15, Ida Johansson -57 kg U17, Linea 
Sjöberg -63 kg U17

Tuzla Cup, Berlin 
2:a Nelly Schmitz -36 kg U14,
 3:e Ida Johansson -57kg U17.

Baltic  Sea Games 
3:e Laura Schmitz

J-SWOP 
5:e Ida Johansson -63 kg U17

Southend International Open, London 
1:a Ida Johansson -63 kg D20, Laura Schmitz -48kg U17, Jure Piscor -50 kg U17, Nelly Schmitz 
-36 kg U14, Axel Oscarsson -42 kg U12
2:a Ida Johansson -63 kg D20, Linnea Sjöberg -63kg U17, Clara Macario -36 kg U14
3:e Mattias Johansson -55kg U14, Linnea Sjöberg -63 kg D20, Hannes Westenius -73 kg H20



A R R A N G E M A N G 

Under året har klubben arrangerat sitt årliga internationella träningsläger för ungdomar. 
Arrangemanget med tillhörande tävling har vuxit till ett av de största i Europa och i världen och 
anses vara ett av de bästa för ungdomar och juniorer. 

BUDO NORD CUP  1 juni med ca 500 deltagare från 10 nationer. 
BUDO-NORD KIDS CUP 3 juni 100 deltagare
LUGI CAMP  2-5 juni träningslägret samlade ca 700 ungdomar, juniorer

Övrigt: Olika sociala arrangemang för ungdomar och vuxna har genomförts, såsom fester, 
julbord/fest, tränarträffar och  gemensamma middagar.

VM Paris 

Klubben åkte till VM i Paris med 20 medlemmar för att titta på Världsmästerskapen som hölls i 
Europas största judoland. Inte mindre än sju av klubbens juniorer Markus Luszak, Hjalmar Hult, 
Hannes Westenius, Emil Westenius, Erik Westenius, Andreas Månsson och Emma Böttern, hade 
tilldelats stipendium från Anders Kristianssons Inspirationsfond som hjälp med att finansiera sina 
kostnader.

                                                          

U T M Ä R K E L S E R 

Hannes Westenius - Johan Lopez Stipendium 2011

Claes-Göran Grönlund-Svensson - Arne Lindströms ungdomsledarstipendium   2011

Mia Hermansson - Idrottsgillets idrottsstipendium

FRAMTIDSPERSPEKTIV 

Under året som gått har Eva Johansson startat ett projekt om klubbens mål och visioner. Flera 
möten har hållits där styrelsen och aktiva ledare enats om strategier för att nå gemensamma 
långsiktiga mål och att vi har en preliminär tidslinje/plan om vad som behövs för att ta oss dit. 
Ett av målsättningarna är att på sikt få större lokaler och anställa en föreningskonsulent och 
tränare på heltid. Detta har klubben haft under slutet av sjuttiotalet och i stort sett hela 80-talet 



och det är vår strävan att återigen bilda en storklubb med över 400 medlemmar, vilket är 
realistiskt mål. Som ett steg i den riktningen har klubben projektanställt Peo Ljunggren, som 
började den 1:e november. Huvudsakliga uppgifter i ett initialskede har varit att se över 
graderingssystemet och anpassa det tilll SJF graderingsbestämmelser, samt att ta fram ett tydligt 
material som skall ligga till grund för hur vi i LUGI Judo utbildar och graderar våra medlemmar i 
framtiden. Peo skall också se till att vår tränarstab fortbildas och att det finns en tydlig 
progression i vår utbildningsstege. Han har även ansvar för Dojons utseende och våra 
informationskanaler. En stor ansträngning bör läggas på att uppdatera och modernisera klubbens 
hemsida. Vi eftersträvar en tydligare kommunikation med våra medlemmar.

Styrelsen vill härmed även passa på att tacka alla föräldrar, aktiva och ledare som 
under det gångna året  på ett entusiastiskt sätt arbetat för klubbens bästa. 

Lund 2011.12.31  LUGI JUDOKLUBB


