Mif Judo & Bjj
Årsberetning 2018
Styret
Leder: Glenn Skogmo
Nestleder: Stian Andre Johannessen
Sportsssjef Judo: Glenn Skogmo
Sportssjef Bjj: Stian Andre Johannessen
Kasserer: Ellen Kristin Kronstad Skogmo
Styremedlem: Åsa Hernes

Styrets arbeidsoppgaver
Styret har hatt møter etter behov
Glenn Skogmo har representert klubben på regions møte på slutten av 2017.
Styret har planlagt Idrettstorgets oppvisning i juni og vært aktive med å promotere klubben
innad i Mif og i regionen.
Sportslig aktivitet
Gruppen har 12 aktive medlemmer hvorav 5 er fra 6-13, og 7 fra 13 og oppover.
Det er 2 partier i judo og 2 parti i bjj. Det er trening i dojoen 5 dager i uken.
Graderinger har blitt holdt før sommerferien og før jul i 2018.

Deltagelse på stevner
Mars:
Erik og Robin deltok på Østlandscup

Mars:
Matias Kollerud tok 3 plass i Copenhagen Open
April:
Matias Kollerud deltok på EC Dubrovnic
Mai:
Matias Kollerud deltok på Europacup i Bosnia/Sarajevo og Nordisk mesterskap i Danmark
Svein-Egil Laukélius deltok på Sande BJJ cup
August:
Matias Kollerud tok 4 medaljer i NM, sølv i - 81 kg og åpen klasse, pluss en sølv medalje og
en bronse i lagkonkurransen
September:
Matias Kollerud fikk 1 plass på ippon cup og deltok i European Judo Cup i Bratislava
Oktober:
Matias Kollerud går Europa cup i Malaga
November_
Matias Kollerud fikk sølv i Riga Open

Treningsforhold: Dojoen
Lokalene har hatt noe slitasje fra utlån og noe hærverk, men dette har blitt tatt tak i av
halleier. Etter at hallen har fått oppdatert lydanlegget sitt, har det vært mye lyd til tider i
våre lokaler. Etter mye frem og tilbake ble det ikke nytt tak, men en presenning over dojoen
som et foreløpig tilltak.

Økonomi
Økonomien i gruppa regnes som god, selv om vi gikk noe i underskudd i 2018 på grunn av
manglende kontingent-innbetalinger, noe som er gjennomgående og bør tas mer tak i
fremover.
Inntektene fra kontingenter ble noe mindre enn vi hadde budsjettert med så sponsing fra
Kiwi og Sparebanken Øst har vært viktig for at vi holdt budsjettet også i 2018.
Vi investerte i drakter og belter i 2017 som gjør at vi har noen midler som ligger bundet disse
blir solgt.
Strategiske planer
Klubben har som mål å rekruttere medlemmer på alle kurs og setter et mål på å bli 20
medlemmer i 2019.
Matias Kollerud skal markedsføre klubben og stå for rekruttering i 2019 når han er hjemme i
Norge og kan avse tid i hans jakt på plass i OL 2022.
Vi kommer til å satse på å vise oss godt frem på Idrettstorget også i 2019, da vi så i 2018 at
sette var en god rekruterings-arena for oss.
Utdanne og motivere trenerene for å sikre kvalitet.
Motivere til frivillighet og engasjement fra foreldre
Avslutning
Det har vært et innholdsrikt år der vi har hatt bra resultater i konkurranser og fått vist oss
frem i lokalmiljøet. Det er en stabilt på barnepartiet og blitt en fin og engasjerende gruppe.
Det har vært noe frafall på judo videregående, men dette sees i sammenheng med at vi er
en nystartet klubb og konkurranse med andre kampsporter i nærmiljøet, som har noe løsere
tilnærming til graderinger og kvalitet på utførelse av sporten. En ting er medlemsantall, men
en annen ting er den kompetansen trenerene besitter. Videreutvikling og annerkjennelse av
trenerne vil være essensielt for at medlemsantallet og interessen for Mif Judo & Bjj skal ha
en mulighet til å øke i 2019.

