
Rapport Veteranlägret I Göteborg 28-30 okt 2016 

 

Det är sista helgen i oktober och det är dags för ytterligare ett Veteranläger i Göteborg hos GJK.  

 

Inom föreningen har vi under ett antal veckor funderat på vilka tränare som skall ta vilka pass och hur 

hela upplägget ska se ut. Vi har förmånen att ha tillgång till många tränare i Göteborgsområdet, tala 

om lyx!  

 

Lägret började med ett fredagspass, två på lördag inklusive en föreläsning och avslutades med ett 

pass på söndag förmiddag.  

 

De två första som anmälde sig till lägret var Solveig och Ellen från Norge! Riktigt kul att de fann 

inbjudan och tog sig hela vägen till Göteborg. De var dock inte ensamma om att resa, utan det var 

deltagare från Uppsala i norr till Lugi i syd. Det man möjligtvis kan önska framåt är att lite fler tjejer 

hittar hit. På tal om tjejer så får man säga ”WOW” om Rose-Marie som tar sig ner till Göteborg fastän 

hennes förkylning sätter stopp för att judoträning. Då är det bra kamratskap.  

 

Lägret började på fredagen den 28 okt då Kenny och Malin höll ett bra pass för cirka 25 deltagare.  

Lördagens första pass började kl 10, då stod närmare 40 personer på mattan, blandat nya och gamla 

ansikten. Ansvariga tränare var Sandra och Håkan och det var mycket fokus på ne-waza med många 

byten men innan dess fick de tränade prova på, i en fysisk-stafett hämta och lämna olika saker som 

uppvärmning.  

 

 
 



 
 

Nu är det lunch och många är hungriga, vad är då bättre en god lunch från Hos Pelle följt av det 

självklara kaffet och kaka förstås!  

 

 
 

Nästa hålltid är kl 14 då det är dags för dagens föreläsning. Roger har ordnat så att Mathias kom och 

talade för oss, om olyckan i Reykjavik. Föreläsningen var planerat att hålla på i en timma men då 

Mathias fick en hel del frågor så tog det nästan 1 ½ timma och till slut fick vi avbryta frågeställningen 

för det var dags för nästa träningspass.  

 



 
 

Jörgen och Johan var ansvariga för det tredje passet som börjar med en hel del ingångar följt av 

mycket stående randori till de allas glädje.   

 

 
 

Vissa åker nu hem eller lämnar lägre, trots detta är vi ett gott gäng på över 20 stycken som möter upp 

på O ´Learys vid Järntorget för mat/dryck och framför allt de där goa samtalen om allt mellan himmel 

och gjord inklusive mycket judosnack. Själv kommer jag hem strax efter tolv och somnar innan 

huvudet landat på kudden.  

 

Söndag, tiden är omställd och vi har fått en timmes extra sömn och vila i kroppen. Sista passet startar 

10 och ansvariga tränare är Johan och Roger. Nu är det ett 20-tal på mattan och passet består av en 

hel del randori (önskemål som framkom under lördagens middag), kast i tjockmattan och 

avslutningsvis go härlig judo-fys.   

 



 
 

Innan alla lämnar klubben serveras lite kaffe, smörgås och frukt. Det ger alla en bra chans att ta ett 

sista snack innan hemresan.  

 

Från GJK´s sida uppskattar vi att Kenny och Malin ställde upp och ansvarade för första 

träningspasset, att pappa-Pelle fixade lunch som alla uppskattade, att Mathias tog sig tid att komma 

till klubben och hålla föreläsning för oss, att så många deltagare, nya som gamla, kom från alla håll 

och att vi som klubb är så många som hjälps åt. Det gör det roligt att organisera ett träningsläger. 

Slutligen hoppas vi att alla deltagare fick ut det de önskade och att det var så bra att de gärna 

kommer tillbaks nästa gång för både judon och den sociala biten!  

 

/Bodil & Roger  

 

 

 

 


