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Träning 
Under 2021 har antalet medlemmar fortsatt att öka och sammanlagt var antalet medlemmar 264 
vilket är 24 fler än 2020 och innebär därmed en uppgång med 10 procent. Detta är en mycket positiv 
utveckling i en tid då många föreningar har svårt att växa.  

  2020 2021 
Medlemmar 240 264 

 
Under året har 248 personer deltagit på minst ett träningspass, tävling eller läger och alla personers 
träningspass summerade uppgår till 5 532. När det gäller tränare och hjälptränare så har dessa 
sammantaget deltagit vid 1 081 tillfällen. 

Under 2021 har 12 tränare och 13 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 
Casper Cohen Eli Fäldt 
Emil Glad Emma Nauclér 
Emil Mattsson Hilda Öjelund 
Erik Vesterlund Ida Pärnaste 
Gustav Mansfeldt Jakob Lohikangas 
Isabelle Alsén Jonatan Gembäck 
Joakim Ranki Leo Cohen 
Karl Andersson Lova Fäldt 
Matthieu Desroses Mira Blomberg 
Per Berg Natalie Erkstam 
Rikard Enskär Sara Hansson 
Veronica Näslund Vide Pettersson 
 Sam Cohen 

 
Under året har Emil Mattson varit fortsatt anställd huvudtränare/verksamhetsansvarig. 

Corona-pandemin fortsatte att påverka verksamheten under året. Träningsverksamheten för 
ungdomar kunde upprätthållas i stor utsträckning, men antalet tävlingar som var möjliga att delta vid 
var begränsade. Under hösten har sju tillfällen med Judo4All genomförts där upplägget är att alla 
som vill kan delta.  

Under året har flera tränarforum genomförts för att stärka tränarna och utveckla verksamheten.  
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Tävlingar och läger 
Under 2021 har tävlingsverksamheten varit fortsatt begränsad med anledning av Corona-pandemin, 
men en del tävlingar och läger har varit möjliga att genomföra. 

Aktiviteter som genomförts samt deltagande av Knivsta Judoklubb: 

 Internt läger 13–14 februari 
 Internt läger 20–21 mars 
 Internt läger 18 april 
 Internt läger 9 maj 
 Tjejläger 11–13 juni 
 Sommarläger judo och karate 14–18 juni 
 Sommarläger judo och karate 21–24 juni 
 Sommarläger, vecka 31 
 Sommarläger, vecka 32 
 Green Hill Stockholm 16–17 augusti 
 Linde Open 11 september 
 Gothenburg Judo Open 16–17 oktober 
 Tjejläger i Uppsala 18 september 
 Södra Judo Open 18 september 
 Södra Judo Open 16 oktober 
 Södra Judo Open 20 november 
 Solnakampen 9 oktober  
 RM-läger 6 november 
 Träningsdag 6 november 
 Riksmästerskap för distriktslag 27–28 november 
 Uppsala Judo Cup 11 december 

Ulf Bjöns har under året samordnat och anmält till tävlingar och träningsläger. Judokas från Knivsta 
har deltagit i flera olika läger som arrangerats av Svenska Judoförbundet och andra föreningar. 

Under riksmästerskapet för distriktslag deltog Knivsta med flest judokas. I laget för killar deltog 
Gabriel Gevryie, Jakob Lohikangas, Jonatan Gembäck, Leo Cohen. I tjejlaget deltog Hilda Öjelund, 
Klara Bekjiri Högback, Lova Fäldt, Mira Blomberg, Olivia Jansson. Tävlingen blev en positiv upplevelse 
för deltagarna och både kill- och tjejlaget kom på tredjeplats.  

Under slutet av 2020 lyftes idén om att planera en inspirations- och klubbresa och se om det finns 
intresse hos de aktiva för detta. Resan skulle kunna vara ett sätt att hålla energin uppe och ha något 
roligt att se fram emot i tider av Corona-restriktioner. Under 2021 har en arbetsgrupp arbetat ett 
förslag att resa till Paris och se på den internationella Grand Slam 2022. Ett steg som togs under året 
för att finansiera resan var att de intresserade familjerna sålde hushålls- och toalettpapper. Med 
anledning av att flera av de som anmält intresse också kunde vara aktuella för SM som gick av 
stapeln samma datum som Grand Slam så sköts resan på framtiden.  
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Utbildning 
Under året har många aktiva deltagit i utbildningar som anordnats: 

 Hjälptränarutbildning + skadeutbildning, 13 deltagare 
 SISU Grundtränarutbildning, 9 deltagare 
 Fortsättningsutbildning Tränare SISU, 3 deltagare. 

Ambitionen att uppmuntra till deltagande i utbildningar är en viktig del i att höja kompetensen i 
träningsverksamheten och uppmuntra till att fler blir tränare och fortsätter att utvecklas som 
tränare. 

Graderingar 
Under året har sammanlagt 105 judokas graderat. 

Sven Erikssons vandringspris 
Sven Erikssons vandringspris tilldelas den klubbmedlem som under året deltagit vid flest av klubbens 
tränings- och tävlingstillfällen. För 2021 tilldelas priset Eli Fäldt som deltagit vid 128 tränings- och 
tävlingstillfällen. Närmast efter var Kai-Li Högback med 119 tillfällen och Leo Cohen med 113 
tillfällen. Stort grattis och bra jobbat! 

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 25 mars 2021 och senare samma kväll hölls ett konstituerande möte med den nya 
styrelsen. Under verksamhetsåret har styrelsen genomförde sammanlagt 12 ordinarie protokollförda 
styrelsemöten. 

Övrigt 
Under 2020 utvecklade Knivsta Judoklubb en värdegrund utgår från Svenska Judoförbundets 
värdegrund och under 2021 har arbetet utifrån värdegrunden lyfts vid tränarforum och i 
träningsverksamheten. 
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Styrelsen 
Styrelsen för 2021 har bestått av: 

Joakim Ranki, styrelseordförande (1 av 1 år) 
Ulf Bjöns, vice ordförande (1 av 2 år) 
Maria Cohen, kassör (2 av 2 år) 
Thomas Fäldt, sekreterare (2 av 2 år) 
Malin Bouveng Elsén, styrelseledamot (2 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 21 mars 2022. 


