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Hönö Judoklubbs styrelse avger följande årsredovisning för 

perioden verksamhetsåret 2014 

 

Styrelsen har under verksamhetsåret haft följande 

sammansättning: 
 

Ordförande:  Marcus Årman 

Sekreterare:  Sofia Olofson 

Kassör:   Sten Olofson 

Ledamot:  Henrik Andreasson 

Suppleant: Maria Björler 

 

 

Revisor för föreningen är Ola Sandström 
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Träningsverksamhet 
Träningen har bedrivits i gymnastikhallen på Brattebergsskolan. Under året har 

klubben fått en bra ordning på hur den stora mattan ska bäras in och ut. Med 

hjälp av alla föräldrar, och hemmasnickrade vagnar, har mattorna oftast burits 

in och ut i tid. 

Träningen är fördelad på en nybörjargrupp, en fortsättningsgrupp och en 

kombinerad ungdoms/vuxengrupp. 

Tränare under året har varit Marcus Årman, Henrik Andreasson, Sofia Olofson, 

Sten Olofson, Emil Beijer, Maria Björler och Ola Sandström.  

Ett stort tack även till alla tränare som hjälpt till under året. Era insatser är 

ovärderliga!  

 
 

 

 

 

Vår vuxengrupp laddade inför ett 

träningspass. 

 

Utbildning 

Henrik Andreasson och Sofia Olofson har under året genomför och blivit 

godkända på kursen ”Assisterande klubbtränarutbildning” anordnad av Svenska 

Judoförbundet.  

 

Tävlingar 

Klubben har deltagit i GoCup i Stenungsund och i Juditspokal på 

Göteborgsjudoklubb. 

 
På korten ses våra tävlingsladdade judokas. 
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Gästtränare 

Under året har vi fått besök av Andreas och Gabriella från Lerums Judoklubb 

som höll två mycket uppskattade pass. 

 

 

 

 

 

På bilden visar Andreas och 

Gabriella hur man vänder runt 

sin kompis genom att trycka 

mot knät 

 

Läger och samträning 

Årets läger genomfördes 

15-16 februari 

tillsammans med Frölunda 

Judoklubb. 10 judokas och 

ett flertal föräldrar deltog 

från Hönö Judoklubb. 

Bredvid ser vi leken 

”tandläkaren” som efter 

detta läger blivit en 

mycket populär lek. 

 

Gradering 

Den 19 och 26 maj gavs tillfälle till gradering och 29 judokas tog gult 

bälte.  

 
Medlemmar 
Under verksamhetsåret har föreningen haft 70 medlemmar fördelat på 13 

tjejer och 57 killar.  
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Medlemskap och representanter i förbund 

Föreningen har under året varit ansluten till Svenska Riksidrottsförbundet (RF), 

Svenska Judoförbundet (SJF), Göteborgs Judoförbund (GJF) och Västsvenska 

Idrottsförbundet (VSIF). 

 

Julavslutning 

Den 16 december 

avslutades terminen 

med ”tomteträning” 

som nu blivit en 

tradition. Efter 

träningspasset samlades 

alla för lite julmust, 

godis och gemenskap 

inför juluppehållet. En 

trevlig avslutning på 

terminen!  

 

Slutord 

2014 har varit ett år där vi kunnat landa efter allt som var nytt förra 

året. Klubben har hunnit bli lite ”varm i kläderna”.  

Vi är stolta över att vi haft flera barn som representerat oss på 

tävlingar i regionen. Att de därtill tog medalj är förstås en härlig 

bonus.  

Det stora intresset för judo har fortsatt och vi har utöka vår 

verksamhet med en ungdoms- och vuxengrupp. Glädjande är också 

att klubbens ekonomi är välmående vilket öppnar för nya möjligheter 

under kommande år. När vi i styrelsen riktar blicken framåt ser vi 

positivt på vad 2015 kan innebära för klubben.  

Slutligen vill vi tacka för det förtroende vi haft under det gångna 

verksamhetsåret. 
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Resultatdisposition 

Föreningens resultat om 35 747 föreslås att i ny räkning överföras. 

Beträffande föreningens resultat och ställning i övrigt hänvisas till 

efterföljande resultat- och balansräkning. 
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Verksamhetsplan för Hönö Judoklubb 2015-2016 

Träning 

Träningen kommer under vårterminen bedrivas som tidigare på måndagar:  

Grupp 1: 18:00-19:00 

Grupp 2: 19:00-20:00  

Grupp 3: 20:00-21:30 

Till höstterminen är målsättningen att starta en nybörjargrupp för barn från 7 år och uppåt. 

Lokal 

Träningen kommer att bedrivas i Brattebergs gymnastikhall. Eftersom judomattan får bäras 

fram och plockas bort vid varje träningspass sliter det på mattan. Klubben kommer därför 

successivt att köpa ny matta och ersätta delar av den gamla vid behov.   

Träningsverksamhet 

Träningen kommer att bedrivas som föregående år vid ett tillfälle per vecka. 

Målsättningen är att kunna ha samträning med andra klubbar samt att bjuda in gästtränare.  

Utbildningar 

Målsättningen är att klubbens tränare ska gå Instruktörsutbildning, grund- och fortsättning, 

under 2015/2016. Vidare planeras för utbildning via SISU som anordnas regelbundet av 

kommunen. Klubbens målsättning är att försöka hålla sig a’ jour kring vilka utbildningar som 

är aktuella under året. 

Gradering 

Hönö Judoklubb kommer hålla gradering i maj. Graderingar kommer därefter att hållas vid 

två tillfällen per år. Beslut om vilka som ska graderas tas av graderingsansvarig Marcus 

Årman i samråd med övriga tränare.  

Tävling 

Under höstterminen 2015 planeras en klubbtävling.  

De judokas som är intresserade av att tävla utanför klubben kommer att uppmuntras och 

stöttas till detta. 

Läger 

Målsättningen är att klubben ska delta i lägerverksamhet tillsammans med andra klubbar. 

Läger planeras även att anordnas inom klubben vid något tillfälle under 2015/2016. 

 

Hönö i mars 2015 

Styrelsen för Hönö Judoklubb 


