
 

 
Täby Judoklubbs verksamhetsberättelse 2020 
Styrelsen för Täby Judoklubb (TJK) lämnar härmed följande verksamhetsberättelse för 
perioden 1 januari till 31 december 2020. 
 
Organisation: 
TJK:s styrelse har under verksamhetsåret haft följande sammansättning: 
 
Ordförande Ulrich Wisser Vald till 2022 
Sekreterare Mia Habermann Vald till 2021 
Kassör Hans Schyldt Vald till 2022 
Ledamot Lars Eliasson Vald till 2021 
Ledamot Anders Eriksson Vald till 2022 
Ledamot Muriel Steiner Vald till 2021 
 
Suppleanter: 

Per Ferm Vald till 2022 
Daniel Frisk  Vald till 2021 

 
Därutöver har TJK haft följande bemanning avseende: 
 

Revisorer 
Torbjörn Rudman Revisor Vald till 2022 
Gösta Berggren Revisorsuppleant Vald till 2022 

 
Valberedning  
Anette Gremlin Ordförande Vald till 2022 
Gerry Johansson Ledamot Vald till 2022 

 
Styrelsemöten 
Styrelsen har under året hållit ordinarie styrelsemöten och vid behov haft informella 
möten tisdagar eller torsdagar efter ordinarie träning. Därutöver har samråd mellan 
styrelsens ledamöter utövats via telefon, på mattan och via email.  
 
Medlemsantal 
Antalet aktiva medlemmar har på grund av Covid-19 sjunkit drastiskt under 2020 från 
totalt 280 ht-19 till 268 vt-20 och 209 ht-20. 
 
Medlemskap och representation 
Det finns en notering i Täby Judoklubbs stadgar (uppdaterad 1988-01-14) om att TJK 
bildades den 3 april 1970 men troligtvis var det tidigare, oavsett så var det dags för 
50-års-jubileum under 2020, men mer om det längre fram. TJK är ansluten till Svenska 
Judoförbundet sedan 1988. TJK är också ansluten till Stockholms Judoförbund. 
Klubben är en ideell förening med verksamhet inom Täby kommun. 
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Vad har hänt under året? 
Styrelsen har gjort en genomgång av årets genomförda aktiviteter. Nedanstående 
punkter kan tjäna som en snabb sammanfattning av årets verksamhet. Vissa punkter 
utvecklas längre ner i verksamhetsberättelsen. 
 

● Klubben firade 50-årsjubileum 
● Årsmöte hölls 18 februari 
● Borlänge-lägret med c:a 25 deltagare från oss 
● Covid-19 slog till och all judoverksamhet inomhus ställdes in i omgångar. 

Utvecklingsgruppen körde fysträning utomhus. 
● Gradering genomfördes inte planenligt under våren utan efter sommaren och 

under ordinarie gruppträning istället för samlat. 
● Efter sommaren drog träningen igång. Vi körde alla grupper även vuxna, 

nybörjare vuxna och tanduko renshu. Fick dock stänga ner efter höstlovet då 
smittspridningen tog fart. Efter höstlovet fick bara ungdomar och barn födda 
2005 och senare träna. 

 
Träningar 
TJK har målmedvetet satsat på ungdomsträning bland annat för att tidigt intressera 
ungdomar för judo som sport och därmed ge dem en meningsfull 
fritidssysselsättning, samtidigt som vi säkrar tillväxten av antalet medlemmar. TJK:s 
träning omfattar 200-250 personer per vecka. Vi har träning i två lokaler varje dag 
utom lördagar. 
 
Antal tränare: 
21+14 personer som är huvudtränare eller hjälptränare 
 
Grupper 2020 
Barn nybörjare 
Barn gul markering 
Barn fortsättning 
Familjejudo 
Ungdom  
Utvecklingsgruppen  
Vuxengruppen 
Vuxna nybörjare 
Fredagsgruppen (barn och ungdomar med speciella behov) 
Tjejträning 
Ne waza 
Kataträning 
Tanduko Renshu Tillsammans 
 
Kataträning  
Träning i Kata har genomförts under första månaderna 2020, oftast efter ordinarie 
vuxenträningar från ca kl 20.00 på torsdagar. Intresserade Kata-utövare har därutöver 
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tränat detta på sportlovslägret i Borlänge. Klubben hade 4 deltagare på katalägret i 
Kristianstad efter sommarlovet 
 
Några av klubbens tävlingar och resultat 
SM 1-2 februari: Hugo Eliasson 3:a U-18 och Lars Eliasson 3:a Senior och 2:a i Veteran, 
Muriel Steiner 3:a i Veteran.  
 
Förutom SM och en Södra Open i februari så har alla tävlingar ställts in. Det gäller 
även alla planerade tillfällen för Green hill Junior som vi organiserar tillsammans med 
Åkersberga judoklubb.  
 
 
Utbildning 
I början av året deltog ett antal tränare på kurser för Ass. klubbtränare och 
klubbtränare. 
Adeline Gripenberg och Jonatan Lindblom - Klubbtränare, Louise Biersbo, Peter 
Schyldt, Mia Haberman, Theodor Steen - Ass. Klubbtränare.  
 
 
5-6 september deltagande i digital riksfortbildning om judons grundprinciper, tekniker 
och perspektiv på tränarrollen 
Har uppdaterat sina tränarlicenser: Lars Eliasson, Mia Haberman, Anders Eriksson, 
Muriel Steiner 
 
Graderingar 
Daniel Frisk 1:a Dan 
 
Tränare 
Klubben har haft Sean Wennerland som betald tränare under verksamhetsåret och 
han tränar då gul markering, barn fortsättning och hjälptränare på 
utvecklingsgruppens pass vårterminen och sedan huvudtränare . Sean är också coach 
på de flesta tävlingarna. Utöver det så har vi en stabil grupp med hjälptränare bland 
våra ungdomar som får en slant för deras fantastiska engagemang och stöd till 
klubben. 
 
50-årsjubileum 
Täby Judo firade 50 år med att bjuda in så många som möjligt som varit medlemmar 
till en restaurang där det bjöds på livebandet Tough Enough och många anekdoter. 
Dessutom delades ett antal förtjänsttecken ut till klubbens medlemmar som har gjort 
något extra för Täby judo och judon i stort, de som fick utmärkelser var: 
 
Förtjänsttecken 1 
 
Frank Troberg 
Anders Eriksson 
Daniel Erling 
Erik Lissner 
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Hans Schyldt 
Lars Eliasson 
Maria Habermann 
Mikael Särnbratt 
Muriel Steiner 
Nicklas Ljungström 
Niklas Flodman 
Torbjörn Rudman 
Gösta Berggren 
Claudia Wedemo 
 
Förtjänsttecken 2 
 
Fredrik Kjellqvist 
Ulrich Wisser 
 
Förtjänsttecken 3 
 
Gerry Johansson 
 
 
 
 
 
 
För styrelsen: 
 
 
 
 
Ulrich Wisser Mia Haberman 
Ordförande Sekreterare 
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