
Sveriges frä schäste dojo! 

 

Hudiksvall Ju-jutsu klubb har precis flyttat in i en alldeles nybyggd lokal som är precis anpassad till 

vad vi behöver. Ljust och fräscht med en fantastisk ventilation! 

 
Bild från invigning/öppet hus/prova på den 3 februari 

 

Redan för ett par år sedan började vi tänka över hur vi skulle göra med vår lokal nere på 

Håstaholmen, eftersom området kändes sunkigt och flera andra idrottsföreningar vi haft som 

grannar började flytta därifrån. 

1993 bildade jag och min fru Katarina Hudiksvall Ju-jutsklubb. Vi började vår verksamhet i en 

gymapsal där vi första terminen tränade på gymnastikmattor, som vi bar in och ut samt på hårt golv. 

De två efterföljande terminerna bar vi 64m2 matta in och ut varje kväll… som vi köpte på avbetalning 

av Svenska Ju-jutsuförbundet på tre år(tur det, annars hade vi inte som nystartad klubb haft råd att 

köpa in så mycket tatami direkt). 

Våren 1995 flyttade vi sen in i nya lokaler nere på Håstaholmen, fina lokaler med högt till tak. Där har 

vi alltså huserat i drygt 20år! I det stora hela en fin dojo, dock med bristfällig ventilation. Däremot så 

har duschutrymmen och området utanför varit dåligt skött och ofta smutsigt och ofräscht.  

Efter ett par års letande fick vi dock napp på nya lokaler! Det visade sig att Folktandvården i 

Hudiksvall behövde nya och större lokaler och att det på bottenvåningen fanns plats för ett stort gym 

och vår dojo! 



Vi har nu tränat i vår nya dojo drygt 3 månader och allt fungerar utmärkt. Alla tycker det är ett lyft att 

bara vistas där. Det är fullt med folk på träningarna och hög aktivitet på mattan! Fantastiskt med så 

fina lokaler, men det viktigaste är ju den gemenskap vi skapar tillsammans!   

 

 

 

 

 

Projektgruppen ”Ny dojo”: fr v. Ulf Bäckström, Per Bladh,  

Jan-Erik Johansson och Katarina Bäckström 

 

 

 

 

                              Klubbens kassör Jan-Erik Johansson strukturerar upp arbetet                   

 

 

 

 

       Här ser vi Katarina Bäckström och Engla Marander  

          i full färd med att måla klubbmärket på väggen! 

                                                            

 

                                                                                                                       

 

                                                                                                                      Klubbens ordförande Per Bladh dangraderad både i Ju-jutsu och snickeri. 

                                                                                                                      I bakgrunden till höger ses klubbens kassör komma in i bild 

 

 

 



 

 

   En bild från shop/Kansliet                 Till v. syns en del av podiet och rakt fram köksdelen 

 

Tack  alla i klubben för allt arbete och engagemang,  vilket gjort detta möjligt! 

          /Ulf Bäckström 

 

 


