Ekerö Budoklubb
Verksamhetsberättelse 2019
Styrelsens sammansättning har under året varit följande;
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Styrelsen har hållit 10 styrelsemöten utöver det konstituerande styrelsemötet under året.
Antalet medlemmar har varit ungefär 180 stycken fördelat på ca 80 familjer och
könsfördelningen är ca 70% män och 30% kvinnor.
Efter strul med klubbens hemsida beslutades att byta leverantör och i samband med detta
lanserade klubben en ny hemsida www.ekerobudo.se.
Klubben har haft ca 12 instruktörer igång på mattorna i Färentuna och Sundby under året.
Ekerö Budoklubb har under året satsat på att vidareutbilda sina instruktörer och Matthias
och Tume förlängde sina klubbtränarlicenser genom att delta i en riksfortbildning i
Lindesberg med fokus på ungdomsjudo 13 till 17 år. Klubben har i egen regi utbildat åtta
stycken hjälptränare och Mikael Norberg och Torbjörn Eklind har utbildat sig till assisterande
klubbtränare i Uppsala.
Johan Nilbrink har som domare medverkat på tävlingar i regionen, där klubben också haft
medlemmar som tävlat under året.
Ekerö Budoklubb har också medverkat på sportlovslägret i Borlänge.
Klubben har haft representanter på Stockholms Judoförbunds årsmöte samt höstmöte.
Dojogruppen har med sitt arbete lyckats med att ordna en egen träningslokal som klubben
flyttade in i under slutet av 2019. Detta betyder mycket för klubbens framtida utveckling.
Mycket bra uppslutning av medlemmarna som med gemensamma krafter kunde färdigställa
Träkvista dojo till vårterminsstarten 2020.
Ekerö Budoklubb satsar på att sprida judo till ungdomar. Vi höll träningar på fritidsgården i
Träkvista under en vecka. Ett arrangemang som uppskattades av ungdomarna och
fritidsledare.
30års jubileum 2019 hölls i Stenhamra gymnastiksal med inbjuden gästtränare Oscar
Widegren, en av Sveriges parajudoutövare. Efter träningsläger och klubbmästerskap
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avslutades dagen med gemensam middag i skolmatsalen med prisutdelning och
utnämnande av klubbens första hedersmedlem, Matthias Johnson.
Klubben har hållit två graderingstillfällen under året där tränande har kunnat visa
judokunskaper till sina respektive nästa bältesgrader.
Ekonomi
Klubbens ekonomi är god. En årsredovisning finns framtagen som redovisar klubbens
ekonomi i mer detalj.
Slutord
Ekerö Budoklubbs styrelse vill slutligen tacka alla de medlemmar och instruktörer som ställt
upp under året vid våra arrangemang under 2019. Stort tack till alla och med förhoppningar
om ett fortsatt gott samarbete 2020.
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