2017 – ett spännande år för Judo Sundsvall

Wolfgangs sista år på heltid!
Nej, Wolfgang kommer inte sluta helt än! Men planen är att gå ned till en tredjedels
tjänst från och med januari 2018. Förutom planering av klubbens allmänna
verksamhet kommer han huvudsakligen arbetar med klubbens tävlingsjudoka i alla
åldrar och nivåer. Det gäller både träning, coachning planering mm för dessa.

30 år Judo Sundsvall!
Till hösten blir det 30 år sedan Wolfgang startade med judoträningen i Sundsvall. Då
fanns det redan sedan 1981 en klubb i i Kvissleby, nämligen Njurunda Judoklubb.
Dåvarande klubbledningen i NJK tyckte att det var bättre att bara ha en klubb i regionen och man ändrade namn till
Judoclub Sundsvall och hösten 1987 startade judoträningen i Centrumvillan i Granloholm. Till att börja med bedrivs
verksamheten parallellt i både Njurunda och Sundsvall men numera tränar alla i Judohallen på Björneborgsgatan 25.
Trots sitt geografiskt ogynnsamma läge växte klubben snart till en av Nordens största Judoklubbar vilket den även är
idag.
Klubben har under åren arrangerat många olika tävlingar, bland annat SM både för u18, juniorer och seniorer.
Vi ha varit värd för många olika slags läger, utbildningar och fortbildningar för både tränare och domare.
Under årens gång har mycket i vår verksamhet gradvis ändrats tills vi hösten 1999 slog fast vår klubbidé:

Vår Klubbidé - Judo för alla är ingen tom fras! ALLA som vill skall kunna träna judo hos oss!


Man kan träna ”bara” vill ha kul och träffa kompisar och/eller vill förbättra sin psykiska/fysiska status> Till den
gruppen hör de flesta av våra medlemmar
 Man kan träna hårt för att satsa på elitjudo> Klubbens medlemmar har tävlat på SM, NM, EM, VM och OS
 Vi har tränande med funktionshinder i våra ordinarie grupper, men har även en särskildat grupp för dessa där
träningen är mera individuellt anpassat. > Nyligen graderade en från gruppen, som redan var med när den
startades för cirka 20 år sedan, till 2: a dan, dvs andra graden av svarta bältet
Vi har passande grupper för barn från 4 år, för ungdomar, vuxna i alla åldrar, föräldrar, damer, flickor.
funktionshindrade, nybörjare, elit, lekjudo: För alla!

20 maj: 60:e Sundsvallscupen!
Hösten 1987 organiserade vi första Sundsvallscupen i Centrumvillan i Granloholm. Sedan dess har vi haft två
Sundsvallscuper varje år. Den 20 maj är det alltså dags för 60:e Sundsvallscupen!
Mera info kommer under terminen

Jubileumsfest 8–10 september!
I samband med 30-årsfirandet kommer vi ett Jubileumsfest i Judohallen.
Förutom alla som tränar nu, föräldrar och kompisar kommer vi även att skicka inbjudan till alla som under dessa 30 år
har varit med och svettats på judomattan Centrumvillan från 1987–1993, på Ortviksvägen från 1993–2013 eller i Nya
judohallen här på Björneborgsgatan sedan hösten 2013.

