
 

 
Verksamhetsberättelse IF Gripen Taekwon-do 2018 
 
Invalda i styrelsen för verksamhetsåret 2018 

● Ordförande: Michael Andersson 
● Sekreterare: Mikael Johansson 
● Kassör: Stefan Hallberg 
● Ledamot: Charlotte Hjorth 
● Ledamot: Robert Hjorth 
● Suppleant: Patrik Karlsson 

 
Styrelsen har fortsatt att driva föreningen via direkt kontakt över e-mail och messenger. 
 
Fokus 
Under 2018 la vi fokus på våra instruktörer för att få en bättre jämn teknisk kvalité i vår träning 
samt att få in känslan i föreningen att vi alla drar åt samma håll. 
 
Vi har skickat våra instruktörer på diverse utbildningar, så som IIC (International Instructor 
Course) och den Nationella instruktörsutbildningen. Vi har även haft egna 
instruktörsutbildningar, ledda av Jonas Sevelin, Michael Andersson och Tomas Johansson, vid 
en rad tillfällen. 
Vi har även köpt in en del böcker för de som ville fördjupa sig mer på egen hand. 
 
Utöver vanlig instruktörsutbildning så skickade vi alla instruktörer på en HLR-utbildning, 
ihopsatt av Steven Ryanski och i samarbete med Strängnäs räddningstjänst. 
 
För att uppmuntra, inte bara banka in kunskap i, våra instruktörer så valde styrelsen att bidra 
med en ny do bok till alla instruktörer under vårterminen. Do boken var därtill märkt med namn 
och klubbmärket. 
 
 
 
 
 
 
 



 

Träningar 
Träningar har fortsatt som vanlig med ett försök till att ha 2pass/grupp i veckan för våra 
medlemmar, dock så börjar vi växa ur vår lokal så 1pass/grupp har varit mer en verklig 
situation. 
 
Vi har hållit oss till att ha 2st instruktörer per barngrupp och nybörjare vuxna och det har fortsatt 
fungera bra. 
 
Vi har sedvanligt avslutat respektive termin med en gradering. 
 
Tävlingar 
Vi anordnade klubbmästerskapet under höst-terminen som återigen var väldigt uppskattat och 
roligt. 
 
Övrigt 
Vi har under 2018 gjort en del inköp till dojangen för att underlätta/förbättra våra träningar. De 
inköp som gjordes var bland annat nya mindre mitsar, kast-mattor och bönpåsar. 
 
Vi lanserade (äntligen) nya klubbkläder i samarbete med Jobbig kläder. Det som tagits fram är 
Huvtröjor, mjukbyxor och en tränings t-shirt. 
Dock så lyser fortfarande träningsoverallen med sin frånvaro men vi hoppas att kunna lansera 
en sådan i början av 2019. 
 
Vi skickade återigen representanter till Sevabs årliga föreningsträff, ett obligatoriskt möte som 
Sevab håller för föreningslivet i Strängnäs kommun. 
 
Vi blev inkallade till ett möte med Strängnäs kommun angående det rivningskontrakt som finns 
på vår och närliggande byggnader. Under mötet så la kommunen fram en idé angående en 
gemensam tränings-byggnad med andra föreningar men inget konkret blev bestämt och vi har 
börjat titta oss omkring efter nya lokaler att hyra. 
 
Vi fick under höstterminen dokument från STF som heter “Strategiskt arbete mot 2025”. 
Styrelsen håller på i detta nu att gå igenom dokumenten. 
 
 
Vi i styrelsen vill ge ett stort tack till alla verksamma medlemmar! 
Vid pennan: Robert Hjorth 


