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Under 2020 har Leksands Ju-Jutsuklubb varit verksam på följande vis:
Läger och aktiviteter
–

24 januari höll klubben 4 träningspass med totalt ca 90 elever i årskurs 8 från Sammilsdal.
14 februari hölls även 4 träningspass för ca 75 elever på Åkerö skola årskurs 8.

–

7 mars hölls ett läger för barn och vuxna i Falun där 4 barn och 2 vuxna från klubben var
med. Från Leksands Ju-jutsuklubb instruerade Johan Fändriks ett pass.

–

Både Insjödagen och Kulturkalaset blev i år inställda pga Covid-19.

Kommunikation och förening
–

22 mars hölls årsmötet digitalt med 9 medlemmar närvarande.

–

Inför terminsstarterna har det annonserats i Magasinet Leksand och klubbens facebooksida har varit uppdaterad under året med information till medlemmarna.

–

Representant från klubben har hållt kontakten och medverkat i möten angående den nya
sporthallen i Leksand, där klubben har viljan att få en plats.

–

Ett beslut att registerutdrag årligen ska lämnas in av samtliga instruktörer och hjälpisar har
tagits.

–

Styrelsen har under året haft 5 st protokollförda möten, varav 3 st digitalt.

–

På grund av kommunens hyreshöjning av lokalen har terminsavgifterna under året ökat
något. Även medlemsavgiften till 2021 höjdes till 300 kr/år.

–

Klubben hade under året 42 st medlemmar.

–

På grund av Covid-19 ställdes alla träningar in från 25/3 och resten av vårterminen. Alla
medlemmar som betalt för vt-20 fick erbjudande att träna för halva terminsavgiften ht-20.
Höstterminen började 31 augusti med skärpta rutiner på och runt mattan. Från 12
november fick alla träningar återigen ställas in pga Covid-19.

Graderingar och uppvisningar
–

Under året hölls inga graderingar eller uppvisningar pga Covid-19.

Utbildningar och kurser
-

Johan Fändriks och Anna Daniels deltog på läger för barn- och ungdomsinstruktörer i
Linköping
8-9 februari.

-

Johan Fändriks och Mattias Hansen Remholt gick förlängningskurs i Uppsala 22-23 februari.

