
INBJUDAN 

GOTHENBURG JUDO OPEN 

20 - 21 OKTOBER 2018

GÖTEBORGS JUDOFÖRBUND 

För fjärde året i rad bjuder vi in till Gothenburg Judo Open 
med ett efterföljande läger på Prioritet Serneke Arena

Arrangemanget äger åter igen rum på Nordens största multisportarena!

Prioritet Serneke Arena har sju våningar sport, med allt från 

längdskidåkning till handboll och fotboll. Grundskola och gymnasium med 

idrottsinriktning  på två våningar. Gym, föreningslokaler, skadeklinik, hotell, 

konferenslokaler, restaurang, bar och caféer. Allt på 45 300 m2 - 

Välkommen!  

 www.prioritetsernekearena.se  

Passa även på att besöka Liseberg under helgen, de har Halloween tema.
Som vår huvudsponsor så bjuder de alla deltagare på fri entré till parken.

http://www.prioritetsernekearena.se/


GOTHENBURG JUDO OPEN

TÄVLING Lördagen den 20:e oktober 

ADRESS Prioritet Serneke Arena, Krutvägen 2-4, 415 28 GÖTEBORG 
Här är en film som beskriver arenan: https://www.youtube.com/watch?v=2TGH6gwm5Ok 

INVÄGNING 
Fredag 19:e oktober kl. 19.00 - 20.00, Alla klasser
Lördag 20:e oktober kl. 07.00 - 08.30, Alla klasser
Tillgång till bastu finns i gymmet Nordic Wellness mot en extra ersättning 

TÄVLINGSSTART 09:30, vi kommer att använda oss av 6 st tävlingsområden

STARTAVGIFT 
200 SEK/deltagare och viktklass. Betalas in i samband med anmälan! 
Vid sen anmälan utgår dubbelavgift som betalas in på Plusgiro innan 
tävlingsstart. 

BANKGIRO 
Plusgiro 809443-5 Göteborgs Judoförbund, 
IBAN: SE23 9500 0099 6042 0809 4435 
BIC: NDEASESS 

ANMÄLAN www.judoshiai.fi/gjo/ 

SISTA ANMÄLAN Fredagen den 12:e oktober

TÄVLINGS-
KATEGORI

FU13 06-07 4 kyu -28, -32, -36, -40, -44, -48 och + 48 kg
PU13 06-07 4 kyu -27, -30, -34, -38, -42, -46, -50 och + 50 kg
FU15 04-05 4 kyu -36, -40, -44, -48, -52, -57, -63 och + 63 kg
PU15 04-05 4 kyu -38, -42, -46, -50, -55, -60, -66, -73 och +73 kg
FU18 01-03 3 kyu -40, -44, -48, -52, -57, -63, -70 och + 70 kg
PU18 01-03 3 kyu -46, -50, -55, -60, -66, -73, -81, -90 och + 90 kg
DU21 98-00 3 kyu -44, -48, -52, -57, -63, -70, -78 och +78 kg
HU21 98-00 3 kyu -55, -60, -66, -73, -81,-90,-100 och + 100 kg
DAMER 3 kyu -48, -52, -57, -63, -70, -78 och +78 kg 
HERRAR 3 kyu -60, -66, -73, -81,-90,-100 och + 100 kg 
Önskan om öppen viktklass för anmälda Seniorer i Dam respektive Herr kan anmälas i fritext 
fältet, med namn, grad, ålder och ordinarie viktklass. Den arrangeras bara om underlag finns. 
Öppen viktklass är en extra klass oavsett vikt, alla öppna viktklassdeltagare kommer få info 

om vilka som är anmälda i klassen, samt om den blir av eller ej, ett par dagar före tävlingen. 

LOGI 

Arenan har ett hotell så ni bor enkelt på Kviberg Park och Hotell i anslutning 
till tävlingen. Kontakta Marcus Holmqvist i första hand på mail: 
marcus@eurotravelsports.se alt. på +46(0)760-324719.  
Enkelrum 1050 kr/person/natt inkl. frukostbuffé  
Dubbelrum 1295 kr/rum/natt inkl. frukostbuffé 
3-bäddsrum 1495 kr/rum/natt inkl. frukostbuffé 
4-bäddsrum 1695 kr/rum/natt inkl. frukostbuffé 

LISEBERG 
Från vår huvudsponsor får vi fri entré till parken samt förmånligt boende på
Hotell Liseberg Heden och Lisebergs Gäst AB:s anläggningar. Under 
tävlingshelgen så har Liseberg Halloween tema: www.liseberg.se/halloween 

FOTO/MEDIA 
Genom att delta så godkänner man att namn och bild kan publiceras i media 
samt på internet. Detta enligt bestämmelser från IJF samt  SJF TB Media

FÖRSÄKRINGAR 
SJF:s samlingsförsäkring för svenska klubbar. Försäkringsinfo finns på 
www.judo.se 

KONTAKT 
Tävlingsledare: Thomas Källberg Mobil: +46(0)739-77 03 04 
E-post: gothenburgjudoopen@gmail.com   

Koordinator: Richard Ernst & Gabriella Lörnbo Mobil: +46 (0)703-00 52 73 / 
+46(0) 735-31 35 09 E-post: judo@ernstwebb.se / lornbo@gmail.com  

Anmälan sker via JudoShiai

https://www.youtube.com/watch?v=2TGH6gwm5Ok
http://www.judoshiai.fi/gjo/


GOTHENBURG JUDO OPEN  
SPECIAL NEEDS

TÄVLING Lördagen den 20:e oktober 

ADRESS Prioritet Serneke Arena, Krutvägen 2-4, 415 28 GÖTEBORG 
Här är en film som beskriver arenan: https://www.youtube.com/watch?v=2TGH6gwm5Ok 

DIVISIONERING  Lördag 20:e oktober kl. 09.00 - 10.30,

TÄVLINGSSTART 12:00, vi kommer att använda oss av 6 st tävlingsområden

STARTAVGIFT 
200 SEK/deltagare och viktklass. Betalas in i samband med anmälan! 
Vid sen anmälan utgår dubbelavgift som betalas in på Plusgiro innan 
tävlingsstart. 

BANKGIRO 
Plusgiro 809443-5 Göteborgs Judoförbund, 
IBAN: SE23 9500 0099 6042 0809 4435 
BIC: NDEASESS 

ANMÄLAN t031552670@msn.com

SISTA ANMÄLAN Fredagen den 12:e oktober

LOGI 

Arenan har ett hotell så ni bor enkelt på Kviberg Park och Hotell i anslutning 
till tävlingen. Kontakta Marcus Holmqvist i första hand på mail: 
marcus@eurotravelsports.se alt. på +46(0)760-324719.  
Enkelrum 1050 kr/person/natt inkl. frukostbuffé  
Dubbelrum 1295 kr/rum/natt inkl. frukostbuffé 
3-bäddsrum 1495 kr/rum/natt inkl. frukostbuffé 
4-bäddsrum 1695 kr/rum/natt inkl. frukostbuffé 

LISEBERG 
Från vår huvudsponsor får vi fri entré till parken samt förmånligt boende på 
Hotell Liseberg Heden och Lisebergs Gäst AB:s anläggningar. Under 
tävlingshelgen så har Liseberg Halloween tema: www.liseberg.se/halloween 

TRANSPORT
Vi kan vid behov arrangera transport från flygplats eller buss/tågstation. 
Kontakta då tävlingskoordinator Jennifer Ahlqvist Lanehammar i god tid 
innan tävlingen. 

KONTAKT 

Tävlingsledare: Thomas Källberg Mobil: +46(0)739-77 03 04 
E-post: gothenburgjudoopen@gmail.com   

Koordinator: Jennifer Ahlqvist Lanehammar +46 (0)768-70 28 30
E-post: jennifer@trej.se

Per Svensson 

mailto:marcus@eurotravelsports.se
http://www.liseberg.se/halloween
mailto:gothenburgjudoopen@gmail.com
mailto:judo@ernstwebb.se
mailto:lornbo@gmail.com


TRÄNINGSLÄGER MED
ANNA BERNHOLM

Efter tävlingen bjuder Göteborgs Judoförbund och Judo5 
Göteborg in till träningsläger - för både tjejer och killar!

Lägret kommer att hållas på Serneke Arena, från U13 och uppåt.
Vi är stolta över att kunna presentera Anna Bernholm, 4:a på 

världsrankingen i -70 kg, som gästtränare.

Några av Annas största meriter under 2017 är guld på Grand Slam Abu 
Dhabi, brons på Masters, femma på EM m.fl. Anna tog även guld på 

Grand Prix Antalaya 2018

Preliminärt träningsschema:

Söndag 21 oktober kl. 09:30 - 11:30 - Teknik- & Randoripass (Anna Bernholm)

Söndag 21 oktober kl. 13:00 - 15:00 - Teknik- & Randoripass (Anna Bernholm)

Kostnad: 350 kr, lunch ingår ej men går att köpas på plats. 

2/3 delar av kostnaden går att söka tillbaka via idrottslyftet, Judo 4 
Life eller Judo 5 Nationell  
www.judo.se/foreningshjalpen/idrottslyftet/

De 10 första klubbarna som anmäler sig till både tävling och läger med minst 
5 deltagare erhåller ett gratis exemplar av boken "Skapa Talang" från vår 
sponsor Skapa Talanger. www.skapatalanger.se  

http://judo.se/foreningshjalpen/idrottslyftet/
http://skapatalanger.se


 Årets Halloween på Liseberg är längre, större och ännu läskigare. 
 Under 16 ödesdigra dagar fylls nöjesparken med allt från hårresande 

skräckhus och ljusskygga figurer till barnsligt bus och godis. Stigen upp till 
Lisebergs Trädgårdar måste ha blivit förhäxad och på en ensligt belägen vind 
har de bortglömda tvingats fram i ljuset. Och de lägger all skuld på dig. Nu är 

det din (o)tur att drabbas…

Halloween på Liseberg – 
bus, godis och ryslig skräck
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