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Träning 
Under 2020 ökade antalet medlemmar kraftigt och sammanlagt var antalet medlemmar 240 vilket är 

71 fler än 2019 och innebär därmed en uppgång med 42 procent.  

  2019 2020 

Medlemmar 169 240 

 

Under 2020 har 14 tränare och 12 hjälptränare gjort en stor insats för våra aktiva genom träningar av 

hög kvalitet och med ett stort engagemang. Engagerade föräldrar har också varit viktiga vid tävlingar 

och läger. 

Tränare Hjälptränare 

Albin Edbom Eli Fäldt 

Casper Cohen Emma Nauclér 

Emil Glad Gustav Mansfeldt 

Emil Mattsson Hilda Öjelund 

Erik Vesterlund Ida Pärnaste 

Håkan Toll Jakob Lohikangas 

Isabelle Alsén Jonatan Gembäck 

Joakim Ranki Leo Cohen 

Karl Andersson Mira Blomberg 

Matthieu Desroses Natalie Erkstam 

Per Berg Sara Hansson 

Rikard Enskär Vide Pettersson 

Veronica Näslund  

Adam Rönnevall  

 

Under våren var Albin Edbom anställd huvudtränare/verksamhetsansvarig och inför hösten 

anställdes Emil Mattsson för att fortsätta den satsning som påbörjades 2019. 

När risken för smittspridning förhindrade ordinarie judoträning inomhus ställde klubben snabbt om 

och kunde erbjuda utomhusträning. Det blev mycket uppskattat och deltagandet under våren blev 

stort. En positiv effekt blev också att deltagare från olika grupper fick möjlighet att träffa varandra i 

nya konstellationer.  

Stor & Liten startade till höstterminen som ett nytt upplägg där barn i åldern 3–6 år tränar ihop med 

en förälder. Träningen fokuserar bland annat på gymnastik och grunderna i judo ihop med många 

roliga lekar. 

En ny grupp Lekjudo för barn födda 2014 startade till höstterminen. 

Tränarutbildning genomfördes den 25 januari och under året har flera tränarforum genomförts för 

att stärka tränarna och utveckla verksamheten.  

Tävlingar och läger 
Under 2020 har tävlingsverksamhet och läger kraftigt begränsats med anledning av Corona-

pandemin, men en del aktiviteter har varit möjliga att genomföra. Bland annat genomfördes 

Upplandsserien den 7 mars i Knivsta med hela 107 deltagare, varav 31 deltagare från klubben. 

Arrangemanget blev lyckat och uppskattat av deltagare, föräldrar och föreningar.  
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En bragd under året stod Emil Glad för som tog SM-silver i både seniorklassen H90 och i sin ordinarie 

klass U21. Stort grattis till Emil från en stolt judoklubb! 

 

Aktiviteter som genomförts samt deltagande av Knivsta Judoklubb: 

• Bältescupen Bollnäs den 18 januari 

• Riksrandori 18–19 januari (Lindesgerg) 

• Södra Judo Open 25 januari (Haninge) 

• SM den 1–2 februari? 

• Upplandsserien – Deltävling 1 i Bålsta den 8 februari 

• Borås Challenge 8–9 februari 

• Sportlovsläger i Borlänge 28/2–1/3 

• Upplandsserien – Deltävling 2 i Knivsta den 7 mars 

• Läger 14 juni 

• Sommarläger i CIK för 8–12-åringar v 27 

• Deltagande på läger i Uppsala 10–13 augusti (arrangör Uppsala Judoklubb) 

• Sommarläger den 15–16 augusti 

• Deltagande på läger i Stockholm 26–27 september (arrangör Stockholms Judoklubb) 

Ulf Bjöns har under året samordnat och anmält till tävlingar och träningsläger. 

Utbildning 
Under året har följande genomfört SISU:s grundtränarutbildning: 

• Matthieu Desroses 

• Casper Cohen 

• Jonatan Gembäck 

• Rikard Enskär 

• Per Berg 

• Gustav Mansfeldt 

• Jakob Lohikangas 

I januari genomförde följande klubbtränarutbildning (Skarpnäck): 

• Emil Glad 

• Håkan Toll 

• Joakim Ranki 
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Graderingar 
Under våren var det inte möjligt att genomföra någon gradering med anledning av Corona-

pandemin, men den 13 december genomfördes gradering av sammanlagt 77 judokas. 

Sven Erikssons vandringspris 
Sven Erikssons vandringspris tilldelas den klubbmedlem som under året deltagit vid flest av klubbens 

tränings- och tävlingstillfällen. För 2020 tilldelas priset Leo Cohen som deltagit vid 121 tränings- och 

tävlingstillfällen. Närmast efter var Eli Fäldt med 120 tillfällen och Sara Hansson med 117 tillfällen. 

Stort grattis och bra jobbat! 

Specialuppdrag 
Medlemmar i klubben har även uppdrag inom Svenska Judoförbundet (SJF). Erik Vesterlund arbetar 

som generalsekreterare för SJF. 

Media 
Under året har föreningen varit aktiv med information via hemsidan, Facebook och Instagram. 

Nyheter / Nyhetsarkiv på hemsidan är en bra informationskälla och ger en bra överblick över 

aktiviteter som skett under året. 

Möten 
Årsmötet hölls den 23 mars 2020 och senare samma kväll hölls ett konstituerande möte med den nya 

styrelsen. Under verksamhetsåret har styrelsen genomförde sammanlagt 17 protokollförda 

styrelsemöten. 

Övrigt 
Under 2020 utvecklade Knivsta Judoklubb en värdegrund utgår från Svenska Judoförbundets 

värdegrund. Tillsammans har styrelse, tränare och judokas tolkat och formulera vad värderingarna 

betyder för oss.  

Styrelsen 
Styrelsen för 2020 har bestått av: 

Joakim Ranki, styrelseordförande (1 av 1 år) 

Ulf Bjöns, vice ordförande (2 av 2 år) 

Maria Cohen, kassör (1 av 2 år) 

Thomas Fäldt, sekreterare (1 av 2 år) 

Malin Bouveng Elsén, styrelseledamot (1 av 2 år) 

Anders Gembäck, styrelsesuppleant (1 av 1 år) 

Per Berg, styrelsesuppleant (1 av 1 år) 

Jenny Persson, styrelsesuppleant (1 av 1 år) 

Sven Eriksson, hedersledamot 

 

 

Knivsta den 22 mars 2021 


