
   

   
 
PRESSMEDDELANDE   Fredagen den 3 juni 2022 
 

Knivsta Rotaryklubbs ungdomsstipendium till 
Mira Blomberg i Knivsta Judoklubb  
 
Mira Blomberg, 16 år, fick i går kväll ta emot Knivsta Rotaryklubbs ungdomsstipendium 
av klubbens president Göran Nilsson i samband med judoträningen i CIK, Centrum för 
Idrott och Kultur i Knivsta. Mira bor i Knivsta och går i Adolfsbergsskolan. Hon är starkt 
engagerad i Knivsta Judoklubb. 
 
Motiveringen lyder: Mira uppmärksammas för sitt arbete med att träna egna grupper 
inom Knivsta Judoklubb. Hon har stort engagemang och ett smittande leende tagit ett 
allt större ansvar i klubben. Med positiv energi coachar och uppmärksammar hon de 
unga när de får tips och trix i med och motgång. Barnen får genom Mira som föredöme 
en fantastisk förebild som de verkligen ser upp till. Miras talang och engagemang är väl 
värt att lyfta fram! 
 
” Stipendiet innebär att Mira får en aktivitet kopplat till judo. Det kan vara att träffa 
någon profil inom judo, delta i något läger eller kurs,” säger Thomas Malmer som är 
projektledare för stipendiet i Knivsta Rotaryklubb. 
 
” Rotary Knivstas stipendium premierar unga som är positiva föredömen i sin 
omgivning. Stipendiaten ska med egen drivkraft och integritet bidra till gott kamratskap 
och resultat för andra. Stipendiet anpassas individuellt till pristagaren och dennes 
intressen. Vi är glada att nu när stipendiet delas ut för andra gången kunna ge det till en 
mycket välförtjänt person, Mira Blomberg,” säger Göran Nilsson, president i Knivsta 
Rotaryklubb.  
 
 
 
 
För ytterligare information 
- Sören Densjö, informationsansvarig i Knivsta Rotaryklubb, tel 070-585 05 25 
e-post: soren@densjo.se 
 
Bilder för fri användning 
Bild A. Mira Blomberg mottagare av ungdomsstipendiet. (foto: Sören Densjö) 
Bild B. Mira Blomberg mottagare av ungdomsstipendiet framför sina elever. Alla har 
godkänt ansiktspublicering. Bakgrunden är dessutom i oskärpa. (foto: Sören Densjö) 



   

   
 
 
Knivsta Judoklubb 
Knivsta Judoklubb har de senaste åren, trots pandemi, målmedvetet utvecklat 
verksamheten. Föreningen har vuxit i storlek i antal medlemmar (260 st) och 
aktiviteter. Det finns ett stort föräldraengagemang. Tränarna i föreningen har via 
utbildningar blivit ännu tryggare i sina roller och gör ett mycket uppskattat arbete. Vi 
bor i en tämligen liten kommun men är trots det en av Sveriges 15 största judoklubbar. 
Knivsta Judoklubb är en förening för bredd och motion. Varje beslut ska tas utifrån det 
perspektivet, men vi har landat i att Knivsta Judoklubb också ska kunna erbjuda 
kvalitativ träning till de tonåringar som väljer att lägga ned extra mycket tid på sin 
judo. Vi ska kunna vara med i början på deras satsning med vägledning, stöd och bra 
förutsättningar till träning. 
 
 
Kort om Rotary 
Rotary är ett världsomfattande nätverk, och en politiskt och religiöst oberoende 
organisation som grundades av advokaten Paul Harris i Chicago, 1905. Rotary har 1,2 
miljoner medlemmar fördelade på över 35 000 klubbar runt om i världen. I Sverige 
finns 25.000 medlemmar i över 500 Rotaryklubbar.  
 
Knivsta Rotaryklubb bildades 1990 och har i dag 34 medlemmar. Normalt hålls 
veckomötena med intressanta föredrag på Nova Park, men under våren har möte ägt 
rum på CIK, Centrum för Idrott och Kultr, i Knivsta. Ekonomiska stöd har under åren 
getts till projekt i Estland, Jordanien och Gambia. Sex  år i rad har klubben planterat 
lökar av Kungsängsliljan i årummet vid Knivstaån tillsammans med elever från 
Högåsskolan. Klubben har samlat in cyklar till välbehövande. Tillsammans med 
Rotaryklubbarna i Uppsala genomförs årligen välgörenhetskonserter för End Polio 
Now. Utmärkelserna Eldsjälen och Guldhjärtat delas också ut. Under tio år delades 
musikstipendier och ungdomsledarstipendier ut. Nu har ett nytt ungdomsstipendium 
instiftats och delas ut för andra året i rad. 
 
 
 
 
 
 
 


