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Årsberetning 2020 for JUDO-gruppa                                                 

  

 

1) Styret har bestått av  

• Leder: Simon Eek Gerhardsen  

• Nestleder: Pål Haldorsen 

• Kasserer: Geir Boman   

• Sekretær: Anne Gro Rojahn 

• Styremedlem: Tony Svendsen 

• Styremedlem: Ole Petter Rojahn 

 

2) Styreaktivitet   

Det har i løpet av 2020 vært gjennomført 7 styremøter. Det har i hovedsak vært 

styremøter for å planlegge aktivitetene for gruppa og korona-tilpasning  

 

3) Følgende grupper har vært aktive, med følgende trenere: 

 

• Jentegruppa – Una Rojahn og Line Haldorsen.  

• Barn videregående – Hani Alsaid, Una Rojahn og Elisabet Hansteen. 

• Barn nybegynner – Simon Eek Gerhardsen og Mats Eek Gerhardsen   

• Ungdomspartiet – Sameer Rabah  

• Funkisgruppa (personer med funksjonsnedsettelse) -  Sven-Ove Johansen og 

Kasper A. Svendsen 

• Knøtte-judo – Simon Eek Gerhardsen og Mats Eek Gerhardsen 

• BJJ  - Stian Vatnedal  

  ,  

SSK judo hadde ved utgangen av 2020 til sammen 112 utøvere/medlemmer.  

 

4) Idrettslige resultater 

Dette året ble ikke det vi planla, men vi fikk med oss Danish open og Østlands Cup 

8. og 9 februar, og Jubapool 1. mars, før alt stengte ned. I Danmark tok vi tre meget 

sterke bronsemedaljer med Anna Grambo og Elias Niane i U15, og Hermine Sundby-

Døhlen i U18.  

 

5) Dan-gradering (sort belte): 

Den 7. mars gjennomførte NJF dan-gradering i SSK judo sin dojo i Sandehallen. Fra 

SSK stilte Christopher Boman og Mats Amundsen Svendsen opp, og begge besto med 

god margin. SSK har som mål å gradere så mange som mulig før utøverne går ut av 3. 

klasse på videregående skole. Dette er en del av en langsiktig plan, med tanke på at 

mange kommer tilbake til bygda når de har fått seg en utdannelse.  
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6) Håndtering av covid-19 

SSK judo stengte ned all aktivitet torsdag 12. mars, da korona-alarmen gikk. Vi var 

spesielt bekymret for ungdomspartiet, som på dette tidspunktet holdt et svært godt nivå. 

For å opprettholde mest mulig fysisk kapasitet, fikk de ungdommene som ikke hadde 

treningsutstyr hjemme med seg vekter og utstyr fra klubbhuset. Sameer Rabah delte ut 

det vi hadde og lagde individuelle planer for dem. Den 12. april startet de opp igjen med 

fysisk trening ute i små grupper og fra 1. juni kunne vi starte opp med tilnærmet full 

trening igjen for alle opp til 20 år.  
 

7) Sommersamling ungdomspartiet 

Vi hadde planlagt treningsleir i Polen før skolestart i august, men det ble heller ikke noe 

av. I stedet for å reise brukte vi heller egne lokaler og ressurser. Sameer Rabah stilte 

opp med to økter hver dag i 4 uker. De fleste ungdommene deltok og dette ble et meget 

godt alternativ til den polske treningsleiren.  

 

8) Landslag 

Kornelius Eilertsen er fortsatt på landslaget og satser 100%. På grunn av  

korona-situasjonen har det blitt lite reiser og ingen konkurranser.  

 

9) Arrangement  

SSK judo arrangerte ingen stevner i 2020 på grunn av korona-situasjonen, men vi har 

fått økonomisk kompensasjon for samtlige stevner.  
 

10) Økonomi 

SSK judo har i år søkt økonomisk støtte og fått tildelt følgende: 

1. Arrangørstøtte ca. kr.105.000,- fra NIF for stevnet i mai 

2. Arrangørstøtte ca. kr.157.000,- fra NIF for stevnene i oktober og desember 

3. Støtte til sommersamling kr.5000,- fra NJF 

4. Aktivitetsstøtte fra NJF kr.10000,- 

5. Sparebanken Øst – innkjøp av 3 stk. luftrensere til Sandehallen kr.40.000,- 

6. Sparebankstiftelsen – innkjøp av 2 stk. varmepumper til klubbhuset kr.40.000,- 

7. Innkjøp av kastematter kr.6000,- 

8. Inkluderingsmidler fra Barne, ungdoms- og familiedirektoratet kr.8.000,- 
 

 

11) Utbygging av klubbhuset 

I november begynte vi med utbyggingen av klubbhuset. Planen er å lage en ny dojo og 

flytte styrkerommet ned til den gamle dojo`n. Arbeidet vil bli avsluttet i første kvartal 

2021. 

 

2020 vil bli husket for året med korona og året hvor vi begynte på tilbygget på 

klubbhuset.  
 

 

06.01.21 

Simon Gerhardsen 

Leder for SSK judo 


