Kyo jiujitsu verksamhetsberättelse 2021
Styrelsens arbete
Styrelsen har under året bestått av följande personer:
Emil Bergvall, ordförande
Monika Hallberg, kassör och ordinarie ledamot
Juha Pesonen, ordinarie ledamot
Daniel Gustafsson, ordinarie ledamot
Håkan Gerdsberg, ordinarie ledamot
Erik Sjöholm, suppleant
Styrelsen har under året haft tre protokollförda styrelsemöten samt ett antal möten med
instruktörer och styrelse pga covid-19. Dessa har dock ej protokollförts som styrelsemöten.

Träning
Iaido
Ingen Iaido har tränats på Kyo under 2021 då instruktör saknats.

Jiujitsu
Vuxenträning
Jiujitsuträning för vuxna har under 2021 ägt rum på måndagar 18:10 - 19:25 samt på
onsdagar 18:15 - 19:30. Vuxengruppen består av ungdomar från ca 14 år och uppåt. Gruppen
har tyvärr haft svårt att rekrytera nya, särskilt under pandemin, och gruppen har därför sakta
blivit färre tränande under året. Det har inte funnits några speciella nybörjargrupper för vuxna
utan de nybörjare som dykt upp har fått träna med resten av gruppen.
Under året så har smittspridningen gjort att det funnits perioder utan vuxenträning som påverkat
deltagarantalet negativt. Att få fler att börja träna har också varit svårt av samma anledning.

Barnträning
Nybörjarträning
Nybörjarträning för barn har hållits på måndagar 17:00 - 18:00 under vår och hösttermin 2021.
Barnträningen har bedrivits under hela året trots pandemin men under vissa perioder så har det
varit klart färre barn som tränat.

Fortsättningsträning
Fortsättningsträning för barn under 2021 har hållits på onsdagar 17:00 - 18:15. Barnen har fått
delta i fortsättningsträning från dess att man nått orange bälte eller högre men med en viss
flexibilitet. En del större ungdomar har också gått över till vuxengruppen och testat att träna där.

LekoBudo
LekoBudo har under verksamhetsåret inte haft någon egen träningstid utan vi har tagit in barn
ner till ca fem år på måndagsträningen. Dessa barn har registrerats som LekoBudo och
speciella anpassningar har gjort i de fall det behövts. Till exempel så har vi inte graderat barn
under sju år.

Läger
Vi har under 2021 haft ett barnläger på en lördag efter att dessa legat nere under föregående år
pga covid. Det var uppskattat och välbesökt och många graderingar genomfördes.
Camp Dojo, Svenska Jiujitsuförbundets sommarläger för ungdomar, blev inställt och vi deltog
därför inte heller i detta.

Övrigt
Instruktörer och utbildning
Klubben försöker att uppmuntra instruktörer och blivande instruktörer att åka på instruktörsläger
genom att bidra med milersättning samt boende. Klubben betalar också avgiften för dessa läger
för blivande aspiranter. Lägret är avgiftsfritt för färdiga instruktörer. Under våren hölls
instruktörslägret som planerat men höstens läger blev inställt på grund av corona.

Fixarkvällar
Under normala år så har vi två fixarkvällar i slutet av varje termin. Detta blev inte heller som
vanligt detta år då vi inte hade någon träning de sista två och en halv månaderna på våren.
Några av oss samlades ändå och utförde underhåll och städning.
På hösten så gjordes en liknande insats och enskilda medlemmar har också ställt upp och gjort
nödvändiga reparationer i dojon.

Slutord
2021 liksom 2020 har präglats till stor del av covid pandemin och färre tränande på klubben.
Bland barngrupperna så skedde en viss återhämtning i gruppen efter sommaren men i perioder
så har det varit färre barn som tränat än vanligt då föräldrar av naturliga skäl håller sina barn
hemma vid minsta tecken på sjukdom.
När det gäller vuxenträning så har det varit svårt att få ihop rimligt stora grupper för att bedrivas
träning under perioder då restriktioner för träning inomhus gjort det svårt att får nybörjare att
komma och träna.
Tyvärr så börjar denna längre tid av minskande tränande att påverka klubbens ekonomi mycket
negativt och denna trend behöver brytas omgående för att klubben på sikt ska kunna överleva i
sin nuvarande form.
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