
 

 
 

Värmland Örebro JF verksamhetsberättelse för år 2021 
 

Styrelsen 

Styrelsen har under verksamhetsåret 2021 haft följande sammansättning:  

 
Ordförande:  Björn Nyberg Frövi Judoklubb 
Vice ordförande: Linn Sundfors Grums Judoklubb 

Kassör:  Jan-Erik Sundfors Grums Judoklubb 
Sekreterare:  Johan Orrbo   Frövi Judoklubb 

Ledamot:  Mikael Olsson  Molkom Judoklubb 
Ledamot:  Anders Dahlin Arvika Judoklubb 
Ledamot:  Morgan Bylock  Forshaga Judoklubb  

 
Styrelsen har haft tre protokollförda möten under året. 

 
Pokaljakter 

På grund av Corona-pandemin har endast två Pokaljakter genomförts under höstterminen 

2021 första upplaga av Pokaljakten arrangerades då av Arvika Judo och denn andra upplagan 
av Frövi Judoklubb. De två första Pokaljakterna fick pga Corona-pandemin ställas in. 

 

Distriktslagen 

Våra ledare för distriktslaget har varit Lars Eriksson och Mattias Pettersson. Endast ett RM-

läger har arrangerats pga. pandemin under året. Dock arrangerades ett RM där distriktet hade 
med ett pojk- och ett flicklag. Tjejlaget vann guld och killarna vann ett brons, riktigt bra 

prestationer från båda lagen! 
 
Övrigt 

På grund av pandemin har dem flesta arrangemang, tävlingar och läger ställts in eller skjutits 
upp. Dock kan vi nämna några stolta prestationer från judokas inom vårt distrikt, till exempel; 

 
Distriktet har under året haft judokas som deltagit på internationella och nationella tävlingar 
som Ungdoms-EM och SM för att inte nämna OS! Några av dessa som är extra värda att 

uppmärksamma är: 
- Anna Bernholm (f.d. Molkom JK, numera Frövi JK) deltog i OS i Tokyo. Första 

matchen vann hon men åkte dessvärre ur tävlingen med liten marginal efter andra 
matchen. Hon deltog även på Grand Slam i Ryssland där hon tog bronsmedalj.  

- Ida Eriksson (f.d. Molkom JK, numera Frövi JK) tog brons på European Open i 

Malaga och guld på Europacupen i Dubrovnik. Hon kämpade även till sig ett brons på 
European Open i Prag.  

- Amanda Orrbo (Frövi JK) som tog dubbla silvermedaljer på Europamästerskapen för 
personer med Downs syndrom. En silvermedalj i Damer-57 kg och det andra i mixad 
lagtävling där hon tävlade tillsammans med Polens lag. Amanda blev också 

nominerad till årets nykomling av parasportförbundet men vann tyvärr inte. 
- Ingrid Nilsson (Frövi JK) tog brons på ungdoms-EM i Riga.  

- Victor Carlsson (f.d. Karlstad JK & f.d. Frövi JK) blev utsedd till Sveriges nya 
förbundstränare för utvecklingsgrupperna u18 och u21. Vi önskar honom lycka till 
med sitt nya uppdrag!  



 

 
 

- Ida Eriksson (f.d. Molkom JK, numera Frövi JK) samt Alexander Dahlin (f.d. Arvika 
JK, numera Frövi JK) blev tilldelade Riksidrottsförbundets Elitstipendium, stort 

grattis!  
- Frövi JK hade två lag med på Lag-SM. Damerna försvarade sitt guld för femte gången 

i rad och vann samtliga matcher under tävlingen förlorade inte ett enda poäng! 

Herrlaget tog brons i en mycket tuff grupp. 
 

Medlemmar från olika klubbar inom distriktet har deltagit på några av de digitala 
riksfortbildningar som arrangerats av SJF.  

 

Slutord 

Styrelsen vill med detta tacka aktiva, föräldrar, tränare och andra ledare som varit delaktiga i 

och stöttat distriktets verksamhet under året.  
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