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Gott Nytt 2013! 

 
För undertecknad var höstterminen 2012 en förlorad träningstermin när det gäller judon – råkade 

oturligt nog ut för en stukning av högertummen vid första träningstillfället för hösten. Därefter var 

det inte så mycket att välja på, för högerhänt är man ju… Och det är ju faktiskt en fördel om man 

kan greppa i träningskompisens dräkt när man ska utöva denna sport.... Liten tuva välter ofta stort 

lass heter det ju, och det känns verkligen passande i detta fall – trodde jag skulle vara tillbaka inom 

2 veckor max. Så blev det ju inte, men det är bara att ta nya tag! 
 

Ett av höstterminens glädjeämnen är minijudon, som har fått ett verkligt uppsving. Det märks inte 

minst i vårterminens träningsschema, med ”småjudokas” i både nybörjar-, fortsättnings- och 

graderad träningsgrupp. Jättekul tycker jag! Satsningen på judobarnkalas har också slagit väl ut. 
 

Judo är dock inte enbart för de små och mycket unga. Själv upptäckte jag sporten ”från 

åskådarplats” när det begav sig i januari 2002, när mina barn var 6 och 8 år och jag själv 37 år 

gammal. Sällan har jag haft så kul samtidigt som jag har fått en allsidig träning och många nya 

vänner! Så till er föräldrar som sitter och tittar på när era barn är på mattan vill jag rikta en 

uppmaning om att pröva – det är jättekul! 
 

Judo är japanska och betyder” den mjuka vägen”. Detta är utgångspunkten för alla träningspass 

förstås – även om vissa är lite hårdare än andra…- men kanske alldeles speciellt för det 

träningspass  kl 15 – 16 på söndagar som i träningsschemat – i brist på bättre namn – går under 

beteckningen ”Handikappjudo”. Judosporten är verkligen anpassningsbar och något för alla som 

har en vilja och ett intresse för den. 
 

Avslutningsvis vill jag önska alla nya och gamla medlemmar välkomna till en ny träningstermin, 

som startar 7:e januari. Vi ses på mattan! 

 
 

Kristina Loinder, redaktör Judokas

http://www.linkopingjudo.org/
mailto:info@linkopingjudo.org


 2 

Judoläger och tävlingar vårterminen 

2013 
 

Passa på och deltaga på någon tävling eller 

läger den här terminen! Att träna här hemma på 

klubben är bara en del av judon. Hur funkar 

dina tekniker mot deltagare från andra klubbar? 

Vad kan du lära dig på läger och tävlingar? 
 

Ett sätt att testa sina tekniker lite extra är ju att 

även få prova dem mot sådana motståndare 

man inte möter varje vecka (klubbkompisar) 

och för att göra detta bör man även åka iväg då 

och då på tävling eller läger för att se vad som 

fungerar och vad som behöver tränas mer på. 

Försök ta med dig någon liten förbättringstanke 

från varje läger/tävling och jobba sedan med 

dessa tills du blir nöjd. Det kommer att 

utveckla din judo enormt! Prova!  
 

Här är lite aktivitetsförslag så att du kan 

reservera tid redan nu: 
 

2/2 Södra Judo Open 1 i Stockholm 
 

16/3 Väst Cup i Karlstad 
 

23/3 Sörmlandsträffen i Oxelösund 
 

13/4 Södra Judo open 2 i Stockholm 
 

9-12/5 Budo Nord Cup och  camp i  Lund 
 

19/5 Distriktstävlingar i Linköping 
 

Speciellt hoppas vi att så många som möjligt 

kan deltaga vid DM som vi själva arrangerar 

den 19/5. Där vill vi ha med alla tänkbara 

deltagare på mattan men behöver även mängder 

av funktionärer/medhjälpare om tävlingen skall 

flyta på bra. Vi kommer att börja göra iordning 

tävlingshallen på lördag kväll så då behövs det 

mycket hjälp med mattuttläggning mm. 

 

Lasse Karlsson 

 

 

 

Vill Du visa något på hemsidan? 
 

Om du har något du tycker skulle visas på vår 

hemsida: www.linkopingjudo.org så kan du 

skicka materialet till: info@linkopingjudo.org 

 
 

 

 

 

 

Kontaktannons!  
 

Jag söker Dig tjej/kvinna i åldern 15 år och 

uppåt sin gillar att kramas och svettas 

tillsammans…  

Det är lite svårt det här – och jag vet verkligen 

inte om en kontaktannons är det bästa sättet att 

få fler tjejer att fortsätta träna judo längre upp i 

åldrarna. I de lägre åldrarna är det ganska gott 

om tjejer, särskilt på vissa pass under veckan. 

Men tittar vi på vuxengrupperna känns det som 

en ganska relevant fråga: Var är alla 

tjejer/kvinnor!? Borde vi inte kunna vara fler? 

Hur skulle vi kunna bli fler? Borde vi göra 

några särskilda satsningar? Prova på att bjuda 

in till ett rent tjejpass då och då?  
 

Hoppas att just Du har någon idé om hur vi blir 

fler! Hör gärna av Dig och berätta om dina 

tankar till Marie på marie@linkopingjudo.org 

eller telefon 0739-58 29 97  
 

Marie Gustafsson 

 

 

 
 
 

I vår lokal tillhandahåller vi utrustning och 

tillbehör till ett förmånligt pris. All eventuell 

vinst går till driften av klubben. 

 

Judodräkter (helvita)   

120 cl    450 kr  

130-140 cl    500 kr  

150-160 cl    550 kr  

170-190 cl    600 kr  

200 cl    650 kr  

   

 

Judobälten    80 kr  

   

Judopass (två passfoton behövs) 100 kr  

   

Brodyrmärke (Linköping Judo) 30 kr  

Dekal (Linköping Judo)  5 kr  

 

…..   

Med mera! Besök butiken! 

mailto:info@linkopingjudo.org
mailto:marie@linkopingjudo.org
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Judoklubbens hållare för 

registreringsskylt 

 

Snart kommer våren och innan man vet ordet 

av är det dags att göra bilen vårfin! Vad passar 

då bättre än att smycka bilen med judoklubbens 

hållare för registreringsskylt?  

 

Om du redan har en Formac skylthållare med 

utbytbar reklamlist kan du enkelt byta ut 

reklamlisten mot judoklubbens reklamlist. En 

lös reklamlist kostar bara 20:-. 

 

Klubben säljer även en komplett skylthållare 

inklusive reklamlist för 40:-, dessa skylthållare 

är gjorda för transportstyrelsens 

registreringsskylt med EU-symbol i aluminium 

för personbil. 

 

 
 

Henrik Carlqvist 

 
 
 

Judo funkar för alla – även 2013!  
 

Det bjöds på ”graderingsyra”och pepparkaka 

när gruppen för barn och ungdomar med 

funktionsnedsättningar packade ihop terminen 

för att ta jullov. Varje söndag har gruppen 

träffats nu i ett och ett halvt år och nu var det 

dags för den första graderingen. Det gick 

alldeles utmärkt för alla som var där och alla 

fick sin första gula tejpremsa på bältet.  

Det är ett ganska litet, men mycket glatt gäng i 

ungefär i åldern 12 – 20 år som bildar kärnan i 

gruppen. Leif Hansson och Marie Gustavsson 

är ledarna som har lika roligt som barnen och 

ungdomarna som är med på passet.  

Söndagen den 20 januari drar vi igång igen. Vi 

tar gärna emot flera barn och ungdomar i 

gruppen. Känner du någon som går i särskola, 

särgymnasium eller i integrerad klass och som 

skulle kunna tänkas vilja prova på så tipsa 

gärna om passet kl 15- 16 på söndagar. Har 

någon frågor kring passet så går det bra att 

ringa Marie på telefon 0739-58 29 97 eller 

maila: marie@linkopingjudo.org  
 

PS: Vi har lite problem med vad vi ska kalla 

det här passet. ”Handikappjudo” låter inte så 

kul och ”Judo för barn och ungdomar med 

funktionsnedsättningar” är lite för långt. 

Namnförslag på passet tas gärna emot!  
 

Marie Gustafsson 

 

 

 

Välkomna till en ny träningstermin! 
 

mailto:marie@linkopingjudo.org
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