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God Jul och Gott Nytt År!
Höstterminen närmar sig nu slutet, sista ordinarie träningsdag blir 18 December. Som vanligt
kommer vi ha träning på måndagar(dock ej 26 december) och onsdagar kl 19-20 för alla från 19
December fram till vårterminsstarten som startar måndagen 9 Januari. Vårterminens schema
kommer läggas upp på vår hemsida: www.linkopingjudo.org innan vårterminens start.
Antalet medlemmar i klubben är relativt stabilt omkring 300 medlemmar. Däremot är det lite
ojämnt fördelat på olika träningar, vi har många intresserade till minijudo och lite färre i
fortsättningsgruppen för barn & ungdom. För att rekrytera fler medlemmar i klubben har vi under
hösten bl a annonserat i Corren samt fortsatt satsningen på att bjuda in skolor i närområdet på
introduktionskurs i judo. Men vi behöver bli mycket bättre på att synas, och där behöver vi bl a
använda de nya sociala medierna som finns såsom Facebook. Därför finns nu en enkel Facebook
sida för Linköping Judo där man fritt kan skriva inlägg och lägga upp foton och videosekvenser.
I arbetet med att synas bättre skulle vi nu behöva hjälp av dig som är duktigt/intresserad av att bl a
ta fram några nya snygga affischer/posters och T-shirttryck. Hör av dig till mig om du är
intresserad (tel: 0733-240771, mats@linkopingjudo.org). Andra idéer om hur vi kan profilera
Linköping Judo bättre tas också tacksamt emot.
Jag har under hösten provat att träna några andra kampsporter som MMA och Brazilian Jiujutsu.
Det har varit mycket intressant och ganska krävande träningar, det man tydligt märker är att de har
många tekniker från judon, särskilt vad gäller mattekniker (Ne-waza). Många som är duktiga i
andra kampsporter skulle kunna dra nytta av att träna även judo. Kanske kan vi locka folk som
tränar andra kampsporter att även börja träna judo?
Till sist vill jag och styrelsen önska alla medlemmar en riktigt God Jul och Gott Nytt År!
Mats Berglund, ordförande
PS. Glöm inte bort att utnyttja möjligheten att träna judo några gånger under jul och nyår!
Välkommen till en ny termin fylld med judoträning!
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Årsmöte 2012
Klubbens årsmöte blir 29 februari kl
20:00 i klubbrummet. Varmt
välkomna!
*****

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
*****

Linköping Judo på Facebook!
Pusselmattor

Linköping Judo har nu en egen sida på
Facebook, sök bara på Linköping Judo.
Lägg gärna in egna kommentarer,
foton eller videoklipp!

Klubben har köpt in s k pusselmattor
som kan användas för att enkelt kunna
genomföra uppvisningar och kurser
utanför dojon.

*****
*****

Uppdatering av
graderingsbestämmelser
Svenska Judoförbundet har uppdaterat
graderingsbestämmelserna för Kyu
gradering, se klubbens hemsida för mer
detaljer.
*****
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Norrköping Judo 50 år!
I år fyller Norrköpings Judoklubb 50
år. Detta firade de med ett stort
kalas 29/10 där även två representanter
från Linköping var bjudna.
Mattorna hade flyttats undan i deras
dojo för att rymma långbord till ca
100 deltagare som bjöds på god mat.
Tyvärr uteblev en inbjuden. Klubbens
grundare Göran Stangel gick bort i
sjukdom bara en vecka innan
jubileumsfesten. Göran Stangel blev 91
år. Han började träna judo i Linköping
1959 innan han grundade Norrköpings
judoklubb 1961. Förutom
ordförandeskapet i Norrköpings
Judoklubb åren 1961 till 1971 var han
även ordförande i Svenska
Judoförbundet 1961 till 1969 och
ordförande i Svenska Jiujitsuförbundet
1980 till 1985.

Duktig på design?
Efterlyses någon som är
intresserad/duktig på design som kan
hjälpa klubben att ta fram några nya
affischer/posters och tryck till
T-shirts och träningsoverall. Kontakta
Mats på tel 0733-240771 eller
mats@linkopingjudo.org.
*****

Terminsavslutning
Hösterminen avslutas 18:e december
och vårterminen börjar igen den 9:e
januari. Jul- och nyårsträning är på
måndagar och onsdagar
kl 19-20 (med undantag för 26:e
december som är helgdag).

Förutom tal till maten delades många
förtjänsttecken ut, ett snyggt sätt
att lyfta fram välförtjänta
idrottsutövare, ledare och funktionärer.
Som "födelsedagspresent"
överlämnade Linköpings
representanter ett konstverk gjort av
Kanevad träsnideri. Konstverket var en
siluettbild av en tomoe-nage i ljust trä
på mörk bakgrund.

*****

Henrik Carlqvist
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