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Allmänt 

Under året har verksamhet bedrivits inom områdena kampsport, fitness och gym. Det totala 

medlemsantalet var under året 1160 st.1 Könsfördelningen i föreningen är mycket jämn, cirka 

53 % av medlemmarna utgörs av kvinnor och cirka 47 % av föreningens medlemmar utgörs 

av män. Cirka 45 % av medlemmarna är under 25 år och cirka 16 procent är över 60 år. 

Föreningens yngsta medlem är 3 år och förenings äldsta medlem är 89 år. 

Under 2019 haft 284 individer haft aktiva allkort vilket berättigar individerna till samtliga 

träningsformer om man är vuxen och fitness och kampsportsträning om man är barn. 

Konceptet med allkort gör det svårt att med precision få fram antalet aktiva medlemmar inom 

respektive disciplin. För att ändå få med dessa i statistiken har en fördelning gjorts grundad i 

en bedömning. 

Styrelsen har haft 16 protokollförda styrelsemöten under 2019.2 

 

Kampsport 

 

Under 2019 har Judo, Brasiliansk JiuJitsu (BJJ), Sport JuJutsu (SJJ) och Thaiboxning 

bedrivits inom kampsportsområdet. I december 2019 hade verksamheten cirka 

250 verksamma medlemmar, varav cirka 63 % var under 25 år och cirka 42 % var kvinnor. 

Inom kampsportsgrenen är 18 ledare engagerade. 

 

Judo 

Ledarledd gruppträning för utövare från 5 år och uppåt har bedrivits i Södra Sandby och i 

Genarp. Tävlings och lägeraktiviteten inom Judon har under 2019 minskat betydligt jämfört 

med tidigare år främst beroende på avsaknaden av ledare och att vår tidigare huvudtränare 

Eva Johansson lämnat klubben under året. Samarbetsprojektet team Griffin har även detta 

lagts ner under året. 
  
BJJ 

Antalet medlemmar har vuxit stadigt under 2019 och föreningens BJJ sektion har under året 

formellt anslutits till Checkmat. På Chekmat’s sommarläger hos Arte Suave i Köpenhan blev 

vår instruktör Cristian Salazar Frez graderad till andra graden av svart bälte under vår 

huvudtränare Mikael Kretz och Checkmat’s huvudtränare Leo Vieira. Under året har vi även 

haft flera samträningar med LGA och vi har haft besök av flera internationellt framstående 

BJJ och MMA profiler som hållit i träningar och seminarium. Årets gästinstruktörer var 

Guram Katateladze (MMA), Hannette Staak (BJJ), Shanti Abhela (BJJ) och Robert Drysdale 

(BJJ). 

 
1 Baserat på antalet inbetalda medlemsavgifter i slutet av december. 
2 Varav ett möte var 2018 års ”decembermöte” vilket avhölls i januari samt ett konstituerande möte i 
anslutning till 2019 års årsmöte 



 

 

SJJ 

Inom Sport JuJutsu tränar en stabil grupp men tillväxten är tyvärr relativt låg. På grund av ett 

beslut på Dynamix årsmöte har vi tyvärr blivit tvingade till att avsluta vår SJJ verksamhet 

eftersom vi inte tillåts vara medlemmar både i Checkmat och Dynamix. Detta innebär att vi 

från och med 2020 inte kommer att erbjuda SJJ i vår förening. Vi kommer istället att erbjuda 

BJJ för ungdomar. 

 

Thaiboxning 

Thaiboxningen har fortsatt vuxit och nu hålls det fem pass varje vecka varav ett är för yngre 

utövare (mellanstadiet) och ett speciellt pass är för avancerade. Vår huvudtränare har även 

2019 varit i Thailand för att träna och kom hem med mycket ny kunskap som han delat med 

sig av under träningarna 

 

Fitness 

Fitnessverksamheten har under 2019 haft cirka 215 verksamma medlemmar, varav cirka. 43 

% var under 21 år och cirka 77 % var kvinnor.  

Under året har föreningen fortsatt haft ett stort utbud av instruktörsledda fitnesspass, och 

fortbildningen av föreningens instruktörer har fortsatt. Verksamheten har bestått av följande 

pass: 

Vårtermin  

• Lätt CardioCykling  • HIIT 

• CardioCykling 

• HIIT light 

• Medicinsk Qigong 

• Lätt gympa 

• Gymnastik 

• Soma Move 

• Hatha Yoga 

• Styrkeboll 

• Strong 

• Start UP 

• Hinderbana 

• We Dance 

• Kids Dance 

• We Dance high 

• Gladiatorkids 

• Zumba fitness 

  

  

Hösttermin  

• Hinderbana 

• Soma Move 

• Hatha Yoga 

• Zumba Fitness 

• Gymnastik 

• Bamsegympa 

• Hatha yoga 

• KidsDance 

• Familjegympa 

• HIIT 

• Start UP 

• WeDance/Balance 

• WeDanceHigh 

• KidsDance 

• Strong30 

• Torsdagsgympa 

• GladiatorKids 

• LättCardioCykling  

• CardioCykling 

• HIIT light 

• WeDance 



 

  

Sommarträning 

Under sommaren bedrevs det fortsatt viss träning. Thaiboxningsträning och tre olika 

fitnesspass genomfördes en gång i veckan och ungdomsgymmet hölls två gånger i veckan. 

Vidare avhölls en dag i veckan vid fem tillfällen fitnesspass i anslutning till sandbybadet. 

Dessa pass var tillgängliga för såväl medlemmar som icke medlemmar och var gratis att delta 

i. Detta var dels ett bra sätt att marknadsföra oss som förening men även ett bra sätt att 

erbjuda våra medlemmar ett utökat träningsutbud under sommaren.  

Zumbamarathon 

Under 2019 har ett zumbamarathon avhållits, då ett flertal zumbapass genomförts på samma 

dag. 

 

Gym: 

Verksamheten består i huvudsak av individuell träning, men även ledarledd träning i form av 

ungdomsgym har bedrivits under året. Inom ramen för ungdomsgymmet har under året ett 

tiotal ungdomar och en ledare varit aktiva. Totalt har gymmet under året haft cirka 600 aktiva 

medlemmar. Beläggningen i gymmet skiftar under året och 2019 var beläggningen som högst 

i mars och som lägst i augusti månad. 

I gymmet har under 2019 en fortsatt materiell satsning genomförts. En del ny utrustning har 

tillförts, och en del gammal utrustning i dåligt skick har omsatts. Följande utrustning har 

tillförts gymmet under 2019: 

• Belt squat – Vilken införskaffades inom ramen för en satsning på skadeförebyggande 

träning föreningen erhållit bidrag för, och som är fortsatt pågående 

• Roddmaskin 

• 3 hantelpar 

• Benspark/bencurl 

• Bumpervikter i storlekarna 10,15 och 20 kg 

• Tricepsstång 

• Styrkelyftsstång 

• Två nya bänkar 

• 3 stycken kettlebells 

 

Vidare har under året omsättningsplanen reviderats och denna har kompletterats med en 

önskelista baserat på önskemål från medlemmarna. 

Under 2019 genomfördes också för första gången klubbmästerskap i klassisk styrkelyft vilket 

uppfattades som lyckat, och därmed planeras detta att bli ett årligen återkommande inslag. 

 



 

 

 

Övrig verksamhet: 

Samverkan med vårdcentralen i Södra Sandby 

Samarbetet med vårdcentralen har under 2019 fortlöpt. Samarbetet sker på två sätt, dels 

använder fysioterapeuter från vårdcentralen gymmet två gånger i veckan där de hjälper 

patienter som är på väg att bli färdigbehandlade att lägga upp en träning för att de ska stärka 

upp behövliga muskelgrupper och minska risken att åter få problem. Dels hyr vårdcentralen 

dojon en gång i veckan för balansträning i grupp med sina patienter.  

Samarbete med fotbollsklubbar 

Ett samarbete med ett antal fotbollsklubbar har i två etapper genomförts. Detta har gått ut på 

att de vid regelbundna tider disponerat ”lilla salen” samt ”fitnessalen” för fysisk träning. 

Vidare har deltagarna inom ramen för samarbetet blivit medlemmar i föreningen och nyttjat 

gymmet även övriga tider. Vid båda etapperna har ett 30- tal individer deltagit. 

Samarbete med fritid Sandby 

Under 2019 har fritid Sandby under två kvällar i veckan förlagt sin verksamhet till våra 

lokaler. Då har ungdomarna kunnat delta på thaiboxningspass och träna i gymmet. 

 

Klubbkväll på SBI 

Under februari hade föreningen en klubbkväll på SBI sport. Medlemmarna kunde då handla 

exempelvis tränings- och kampsportsutrustning till rabatterade priser. Samtidigt som erhöll 

föreningen en viss bonus vi kunde köpa utrustning för.  

Organisation: 

Styrelse 

Styrelsen under 2019 har bestått av: Emeli Adell (ordförande), Emma Lundvall (vice 

ordförande), Rose-Marie Watson (kassör), Jörgen Erdmann (sekreterare), Karin Cavallin ( 

Ledamot), Martina Christiansson (Ledamot),Robert Berntsson (ledamot), Martin Karlsson ( 

ledamot) Amanda Andersson ( ledamot), Martin Adell (suppleant) och Lucas Novik 

(suppleant). 

 

Anställda 

Under 2019 har Emma Jonnergård varit anställt som klubkoordinator på 100% och Moa 

Jönsson har under året varit anställd som lokalvårdare och arbetat 20h/v . 

 

 

 

 



 

Styrelsen tackar för ett bra 2019 och ser fram emot 2020 
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