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Välkomna till en ny termin!

Vi kör igång igenmåndagen 18e augustimed nytt schema enligt sidan 2.

Rapport fr ån Pokaljakten

Lördagen den 8 februari 2014 ordnades Pokaljak-
ten av Norrk̈opings judo.

Pokaljakten̈ar en ẗavling d̈ar man vinner pöang
till sig själv som resulterar i en tävlingspokal
av olika storlekar. N̈ar man har kommit upp till
100 pöang f̊ar man den f̈orsta pokalen. D̈arefter
fortsätter man r̈akna sina pöang och f̊ar en ny po-
kal vid 300, 500, 750 och 1000 poäng.

Vi var ett g̈ang med 10 stycken barn från
Linköping somåkteöver till Norrköping. F̈or alla
barnen var det f̈orsta ẗavlingen, s̊a det var v̈aldigt
sp̈annande. Efter inv̈agningen blev de indelade i
grupper om fyra till fem stycken. En del barn fick
möta andra barn i samma storlek och andra fick en
utmaning i att m̈ota n̊agot sẗorre barn. Vi hade en
mycket bra sẗamning bland barnen som var väldigt
duktiga i alla sina matcher.

Vi konstaterade att dettäar en v̈aldigt bra
tävling att f̈olja med p̊a om man̈ar intresserad av
att ẗavla. Detär även bra att prova p̊a i yngreålder,
då vissa av dëaldre barnen varit med på en hel del
tävlingar vilket g̈or att matcherna kan bli tuffa.

Alla somåkte, b̊ade barn och vuxna tyckte att
detta var en riktigt trevlig l̈ordag. S̊a n̈asta g̊ang
pokaljakten g̊ar hoppas vi att vïar ettännu sẗorre
gäng.

Maria Räntilä
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Tävlingsplaneringsm̈ote

Torsdagen 28/8 kl 19är det ẗavlings-
planeringsm̈ote. Rutinerade tävlings-
deltagare f̈orväntas delta, vid detta m̈ote
beslutar vi vilka ẗavlingar vi åker p̊a under
terminen.

Judoprofilen Ove Rytter

Ove Rytter är en svensk
tränings och ḧalsopionj̈ar. P̊a
många s̈att kan han ses som
en arvtagare till tidiga svens-
ka frisksportprofiler som Ar-
ne Tammer och Are Waerland.
För den breda allm̈anhetenär
nog Ove Rytter dock mest känd
som programledare för svens-

ka gladiatorerna p̊a tv 4. Men Rytter har också en
bakgrund som ḧangiven och framg̊angsrik judoka.

Ove Rytter f̈oddes i Stockholm 1957. I
tioårs̊aldern b̈orjade han tr̈ana Judo p̊a IK Södra Ju-
do. 1977 graderade han till första dan. Under sin
judokarrïar ẗavlade han flitigt med ett guld från
de nordiska m̈asterskapen och ett guld från de
svenska m̈asterskapen som främsta meriter! Det-
ta är aktningsv̈arda bragder som det baräar ett

fåtal förunnat att utf̈ora. Rytter sj̈alv gör emeller-
tid gällande att han var̈annu b̈attre p̊a tr̈aning än
på ẗavling. Ofta kunde han enligt egen utsago le-
da över de b̈asta i v̈arlden, f̈or att sedan f̈orlora p̊a
slutet. Sj̈alv tror han detta berodde på en bristande
koncentrationsf̈ormåga han varit beḧaftad med se-
dan tidig barndom.

Som komplement till judotr̈aningen b̈orjade
Rytter ocks̊a att styrketr̈ana. Denna komplette-
rande tr̈aning kom att allt mer stå i fokus f̈or
hans satsning, och 1979 vann han en bronsme-
dalj på de svenska m̈asterskapen i kroppsbyggning.
Han byggde upp sin fysik p̊a den anrika Stock-
holms Frisksportarklubb. Varje̊ar anordnades där
ett klubbm̈asterskap i b̈ankpress, och Rytter pres-
sade som b̈ast 162,5 kilo p̊a en kroppsvikt av 81
kilo-ett synnerligen imponerande resultat!

1981 startade Rytter tidskriften Body building
och kraftsport”, en plattform fr̊an vilken han un-
der m̊angaår spridit j̈arnets och stålets evangeli-
um. Vid 25 års ålder lade han gin p̊a hyllan f̈or
att helt ägna sigåt kroppsbyggning. Men judon
var hans f̈orsta idrottsliga k̈arlek, och enligt honom
själv är det ocks̊a judon han har att tacka för sin
goda r̈orlighet och balans-egenskaper som han, ge-
nom att inkorporera judorörelser som ing̊angar i sin
uppv̈armningsrutin, lyckats bibehålla även efter ju-
dokarrïaren.

Peter St̊ahl

Loppmarknad

Lördagen och S̈ondagen
16-17/8 kl 11-16 har vi
loppmarknad med fika,
förs̈aljning med mera.
Välkomna!

Ny termin, ny avgift

Då klubben inom n̊agotår r̈aknar med att flytta till
en ny och f̈orhoppningsvis större lokal tvingas vi
redan nu ḧoja tr̈aningsavgiften f̈or att kunna finan-
siera en flytt och en framtida högre hyra. Samtliga
träningsavgifter har d̈arför höjts med 50 kr.

Poster

Med detta utskick bifogas en poster, var
sn̈all och s̈att upp den p̊a n̊agot bra sẗalle!
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Flexpay

Tränande med arbetsgivare an-
slutna till Flexpay kan betala
den egna terminsavgiften via
en förmånsportal. Avgiften dras
då som l̈oneavdrag och/eller
friskvårdsbidrag fr̊an arbetsgiva-
ren. SAAB kallar sin portal My
SAAB och IFS kallar portalen IFS
Benefits.

Anmälan, avanmälan
och medlemskap

Betald avgift inneb̈ar att manär
medlem i klubben. Som med-
lem får man tillg̊ang till alla de
träningspass som bedrivs av klub-
ben och som passar när det g̈aller
ålderskategori och kunskapsnivå.

Nya medlemmar f̊ar prova
två tr̈aningspass gratis innan de
besẗammer sig f̈or om de vill
fortsätta tr̈ana. Det kr̈avs ingen
föranm̈alan, deẗar bara att bes̈oka
ett nyb̈orjarpass och prova på!

Terminsavgiften skall vara betald
senast tv̊a veckor efter terminstart.

Om man av n̊agon anledning
inte kan eller vill tr̈ana ytterligare
en termin kr̈avs inte heller n̊agon
särskild avanm̈alan, icke betald
medlemsavgift inneb̈ar att man
gått ur klubben.

Terminsavgifter

Från 21år: 900 kr/termin
Upp till 20 år: 750 kr/termin

Minijudo: 600 kr/termin
Funkisjudo: 500 kr/termin

Familjeavgift: 1650 kr/termin
Passiv medlem: 100 kr/år
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