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1. Styret
JF Styret har bestått av:
Leder:
Nestleder:
Kasserer:
Sekretær:
Styremedlem :
Varamedlem:

Birgit Ryningen
Tone Solnørdal
Anders Levoll
Vibeke Thiblin
Lars Kyllingstad
Gøril Johansen

Dette styret har til sammen hatt 6 styremøter. Et av styremøtene var en telefonkonferanse.
Av personlige årsaker trakk Gøril Johansen seg ut av styret i august 2006. Pga barnefødsel var
Tone Solnørdal ikke aktiv i styrearbeidet etter august 2006. Våren 2006 var Birgit Ryningen i
Japan.
Styret har kommunisert via oppslagstavlen på www.judoforfred.org, mail, MSN, SMS og
telefon.

2. Stempel og visittkort
Det er på sin plass å nevne to administrative høydepunkt i JFF i løpet av 2006:
1. Eget stempel med logo
2. Visittkort til leder, sekretær og kasserer

3. Prosjekt koordinatorer
JFF har hatt tre lønnede prosjektkoordinatorer på kontrakt fom mai tom desember:
Farhad Hazrati
Shafiq Equerar
Vibeke Thiblin

Afghanistan
Afghanistan
Norge

Midlene til dette kom fra Fredskorpset gjennom UNG- avtalen, og koordinatorenes oppgaver
har derfor vært knyttet til gjennomføringen av denne avtalen. Vibeke Thiblin fakturerte JFF
gjennom sitt foretak.
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4. Reiser
Følgende reiser har vært gjennomført i løpet av 2006:
Hvem:

Lars Moland, Mathias
Hansen

Når:

04.04- 01.07

Bosted:

De første dagene på
gjestehus, deretter på
barnehjemmet
Khorasan.

Bil og sjåfør:

Farhad med egen bil

Finansiert av:
Fredskorpset
Hovedoppgave: Trenere, gradering

Norge – Afghanistan
Birgit Ryningen, Anders
Levoll, Kjetil Olsen, Vibeke
Thiblin
06.10- 24.10
Birgit og Vibeke på
barnehjemmet Khorasan,
Anders og Kjetil på
gjestehuset til Goethe
instituttet
Kabul- rent-a- car
NORAD
Film, sikkerhet, forbundet,
universitets samarbeid

Stig Atle Frey,
Vibeke Thiblin
Des 2006- jan
2007

Kabul- Rent- acar
NORAD
Trenerkurs,
jenteoppstart på
Aschiana

Det har ikke vært noen reiser Afghanistan – Norge i 2006.

5. Fredskorpset
1. FK- UNG prosjektet
JFF inngikk i 2005 en partneravtale med Fredskorpset- UNG om å gjennomføre et
utvekslingsprosjekt mellom Afghanistan og Norge for unge judoutøvere mellom 18 og 25 år.
Fredskorpset finansierte avtalen.
Prosjektet skulle gjennomføres i løpet av 2006:
I.

Utveksling Norge – Afghanistan
a. Utvelgelse av deltakere
Det ble lagt ut en annonse på judo.no og judoforfred.org. Vi fikk 6 søkere. Lars
Moland, NJJK og Mathias Hansen, NJJK ble plukket ut av styret i JFF.
b. Forkurs
Lars og Mathias gjennomførte JFFs forkurs 03.- 05.05. Kursplanen var
godkjent av FK. Det ble arrangert i sammenheng med JFF seminar ”Krig og
fred og judo og sånt” og en barne- og ungdomssamling arrangert av
Jentekomiteen i NJF.
c. Utvekslingen
Lars og Mathias var i Kabul i perioden 04.04- 01.07.
De bodde på barnehjemmet Khorasan og hadde Farhad som sjåfør.
Våre afghanske prosjektkoordinatorer tok seg av dem under oppholdet.
De hadde følgende oppgaver: Lage graderingsreglement, holde forkurs for de
afghanske FK deltakerne, samle ideer til JFF judo- økter, arrangere et stevne,
sende reisebrev.
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Problemer: Manglende rapportering, Mathias var en del syk, opprør i
forbindelse med en bilulykke, Farhad var ingen pålitelig sjåfør, forvirrende
konflikter gjorde at de ikke fikk gjennomført alle oppgavene sine, problemer
med flybillettene hjem igjen.
d. Etterarbeid
JFF arrangerte hjemkomstseminar for Lars og Mathias helgen 18.- 20. august.
Der holdt de blant annet foredrag og viste bilder fra oppholdet.
De har levert utfylt sluttrapport, men ikke skrevet reisebrev.
De har laget sin egen etterarbeidsplan som er levert til JFF. Mye av dette skal
gjennomføres når de afghanske FK-deltakerne kommer til Norge.
De har holdt foredrag og vist bilder i egen klubb, samt på en samling for barn
og ungdom i Oslo.
Mathias holdt språkkurs (dari) på JFFs oppdateringsseminar 17.- 19. november.
II.

Utveksling Afghanistan – Norge
a. Utvelgelse av deltakere
I avtalen med FK, står det at JFF’s styre skal velge ut deltakerne fra
Afghanistan. Det Afghanske Judoforbundet foreslo 4 stk, som JFF godtok. Da
Lina Aini ikke var blant disse protesterte imidlertid Stig Traavik og Seema
Ghani fra barnehjemmet Khorasan. JFF besluttet å ta Lina med på midler fra
NORAD.
Følgende fem ble til slutt plukket ut:
Ahmad Jawid Folad
Tafseer Siyaposh
Mohammad Naseer Kambiz
Atefa Hussai
Lina Aini
b. Forkurs
Alle fem deltakerne og deres familier har fått tilsendt et informasjonsbrev fra
JFF. FK har godkjent JFFs plan for forkurs for de afghanske deltakerne.
Dette kurset har to deler:
1. En del i Afghanistan, som gjennomføres av Lars og Mathias under deres
opphold i Kabul. Denne delen av kurset har samtlige fem deltakere
gjennomført.
2. En del i Norge som gjennomføres av JFF. Denne delen har ingen av de fem
deltakerne gjennomført pga utsettelsen av prosjektet.
c. Program
Prosjektkoordinator Vibeke Thiblin laget et program for afghanernes
utveksling som ble godkjent av styret i JFF. Til tross for utsettelsen, kan
hovedlinjene i dette programmet brukes når en ny plan må settes sammen.
d. Utsettelse av utvekslingen
JFF hadde planlagt utvekslingen Afghanistan – Norge fom september tom
november. Pga visumproblemer gikk dette i vasken. Disse problemene skyldtes
i hovedsak fire ting: Vi var for sent ute med å søke, søknadsprosedyrene var
blir vanskeligere og mer tidkrevende pga forverret sikkerhetssituasjon, våre
afghanske prosjektkoordinatorer brukte for lang tid på diverse papirarbeid samt
at det Afghanske innenriksdepartementet rotet bort noen av passene.
Når denne generalforsamlingen avholdes har vi fremdeles ikke fått svar fra
UDI ang visum. Vi planlegger imidlertid å gjennomføre utvekslingen i løpet av
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våren 2007. Dette er avklart med FK, og JFF har fått bevilget ekstra midler til
bosted og prosjektkoordinatorer for å få til dette.
III.

Partnermøte
JFF hadde planlagt et partnermøte i forbindelse med FKs rådsmøte og UNGforum i september. Prosjektkoordinatorene Farhad Hazrati og Shafiq Equrar, samt
Det Afghanske Judoforbundets president Mohammad Sabour Furmoli var invitert.
Også dette ble utsatt pga visumproblemer.
Vi venter også her på svar fra UDI, men planen er å avholde partnermøtet i januar
2007.

2. Andre FK arrangementer JFF var med på i 2006:
I.
II.
III.
IV.

FK rådsmøte 7.- 8. september 2006 i Oslo.
Representant for JFF var NJF president Jan Eirik Schøitz
FK- UNG- forum 9.- 11. september 2006 på Oscarsborg i Oslofjorden.
Representant for JFF var Vibeke Thiblin
Besøk på forberedelseskurset til hovedprogrammet 12.11- 1.12 2006 på Hald
internasjonale senter i Mandal.
Representant for JFF var Vibeke Thiblin
Nettverkssamling for prosjek koordinatorene på alle UNG- prosjektene i FK 26.04
på FK kontoret i Oslo.
Representant for JFF var Vibeke Thiblin

6. NORAD
JFF søkte midler fra NORAD for 2006, og fikk innvilget et budsjett på 400 000 kr.
Følgende aktiviteter ble gjennomført med NORAD midlene i 2006:
I.
6 reiser og opphold Norge – Afghanistan
II.
Årsmøte og oppdateringsseminar 17.- 19.11 2006
III.
Innkjøp av satellitt telefon
JFFs kontaktperson i NORAD er Vibeke Sørum.
10 % av postene i NORAD budsjettet må dekkes inn av egne midler. De midlene JFFs
medlemmer selv har brukt på prosjektet har dekket inn dette.
JFF har søkt om 1 047 000 kr fra NORAD for 2007. Økningen i søknadsbeløp skyldes i
hovedsak økte utgifter til sikkerhetsopplegget. Svar ventes på nyåret.

5

7. Den Europeiske Judo Union
I løpet av 2006 ble JFF et prosjekt i Den Europeiske Judo Union (EJU).
En Judo for peace kommisjon ble opprettet. Den har følgende medlemmer:
Direktør:
Medlem
Medlem:
Medlem:
Medlem:
Medlem:
Medlem:

Jan Eirik Schøitz
Marius L. Vizer
Sergey Soloveychik
Franco Capelletti
Jan Snijders
Jacques Noris
Yaser Ayout

President NJF
President EJU
Visepresident EJU
Styremedlem og leder for sportsdirektørene i EJU
Leder for dommerkommisjonen i EJU
Offisiell samarbeidspartner med EJU
Journalist fra Egypt

JFF var i møte med generalsekretæren i EJU, Envic Galea, 3. november 2006. JFF var
representert på møtet med Birgit Ryningen og Vibeke Thiblin. I tillegg var NJF president Jan
Eirik Schøitz til stede.
JFF fikk en oppgave på møtet: Å lage en presentasjon av prosjektet, inkludert en
markedsføringsplan, en reklamefilm og en kursplan for et JFP- kurs som skal sertifisere JFPinstruktører. Denne presentasjonen ble lagt frem på en EJU konferanse i Egypt 8. desember av
NJF president og JFP leder Jan Eirik Schøitz.
Russlands President, Vladimir Putin, ble i november 2006 utnevnt til ærespresident i EJU.
Han ga sin støtte til JFF.

8. Solidaritetsprosjektet
JFF har som mål å få i gang solidaritetsprosjektet i begynnelsen av 2007, og at alle klubbene
skal bidra i løpet av 2008.
Solidaritetsprosjektet ble godkjent og vedtatt av forbundsstyret i NJF.
JFF har blitt enige om en måte å administrere ordningen på og alle nødvendige skjemaer og
brev er laget ferdig. JFF er således klare til å sette i gang prosjektet. Pga høyt konfliktnivå i
NJF har JFF enda ikke fått konkrete tall for hva NJF vil bidra med. I tilegg ble den planlagte
verditurneen i forbindelse med de afghanske FK deltakernes besøk i Norge, der prosjektet
skulle markedsføres, utsatt. Dette har satt en stopper for den videre gangen i arbeidet med
prosjektet.
I 2006 har det vært NORAD penger og deler av lønna til Shafiq som har finansiert prosjektet.
Det må også nevnes at Nærøy JK samlet inn 6000 kr til prosjektet på judooppvisning og
loddsalg.

9. Støttemedlemsordningen
Støttemedlemsordningen ble vedtatt på general forsamlingen i 2005. Anders Levoll har vært
ansvarlig for oppstarten og administreringen av ordningen. Alt foregår via nettet. JFF har 15
støttemedlemmer som til sammen bidrar med 1900 kr/mnd.
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10.

Dommerprosjektet

Til tross for tilstrekkelige økonomiske midler på NORAD budsjettet og gode forsetter fra
fagansvarlig Sven Ove Johansen, har ikke dommerprosjektet kommet i gang enda.
Sven Ove har laget et faglig opplegg for dommerkurs, og han er i e-postkontakt med Shafiq
ang. reglement, oversetting og lignende.

11.

NIF

NIF, ved leder for internasjonalt arbeid Bjørn Omar Evju, har i møter med NJFs president Jan
Eirik Schøitz, utrykt ønske om å få JFF inn i NIFs NORAD og Fredskorpset planer fom 2008.
Saken har ikke blitt fulgt opp.

12.

NIH

JFF har samarbeidet med NIH om følgende:
1. Å gjøre JFF til en del av NIH kurset Idrett og utviklings arbeid. Målet er å bli en del av
pensum og å ha deltakere på kurset. Det har vært Nina Kahrs som har vært JFFs
kontaktperson her.
2. Å få til et samarbeid mellom NIH og sportsfakultetet ved universitetet i Kabul. JFF har tatt
initiativet til et slikt samarbeid ved å innlede brevskrivingsprosessen mellom de to
institusjonene.
Det er Farhad Hazrati og Vibeke Thiblin som har fulgt opp disse sakene overfor henholdsvis
sportsfakultetet i Kabul og NIH. Birgit Ryningen, Farhad Hazrati og Vibeke Thiblin var også
i møte med rektoren for sportsfakultetet i Kabul under sitt besøk i oktober.

13.

UD

JFF har gjennom å legge press på UD fått et støttebrev fra utviklingsminister Erik Solheim.
JFF har også bedt UD om midler for 2007 til en norsk prosjektkoordinator i Afghanistan.
Dette har vi enda ikke fått svar på.
Det er NJFs president Jan Eirik Schiøtz som har stått for kontakten med og presset på UD.

14.

Sikkerhet

I løpet av 2006 har sikkerhetssituasjonen i Kabul forverret seg. I tilegg sviktet noen av
sikkerhetsrutinene når Lars og Mathias opplevde et opprør under sitt opphold våren 2006.
JFF har derfor i samarbeid med UD, ambassaden og Gøril Johansen gjort følgende
oppdateringer av sikkerhetsopplegget:
1. Innkjøp av satellitt telefon
2. Krav om rapportering 2 ganger i uken for instruktører i Kabul
3. Krav om registrering ved ambassaden for alle instruktører med en gang de ankommer
Kabul.
4. Etablering av en nødbag.
5. Instruktører i Kabul skal ha innleid bil med sjåfør
6. Krav om krigssoneforsikring for alle instruktører i Kabul
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Etter sitt opphold i Kabul i oktober 2006, skrev Anders Levoll en sikkerhetsrapport. Den
baserer seg på møter med ambassaden og ANSO, samt befaring av gjestehus. Denne ble sendt
til NORAD som forklaring på økte sikkerhetsbudsjetter.

15.

Medieoppslag og promotering

JFF har figurert både i media og på ulike arrangementer i løpet av 2006:
Ytringen
Ikke- Stikka
Klubben i mitt hjert
Knock Out Magazine
Nevnt på EJUs hjemmesider i forbindelse med Putins støtte til JFF under utnevnelsen
til ærespresident i EJU.
Diverse annonser, artikler og reisebrev på Judo.no
Foredrag om JFF på fredssenterets seminar på Nansenskolen på Lillehammer 19. juni.
Presentasjon på EJU kongress i Egypt 8. desember 2006

16.

Konflikt i NJF

Etter langvarig konflikt i NJF, ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling på Ullevål
stadion fredag 3. november 2006. Sittende president Jan Eirik Schiøtz vant presidentvalget
med svært liten margin, og to fra hans opposisjon ble valgt inn i styret. Dette viste at norsk
judo er splittet. JFF valgte å støtte Jan Eirik Schiøtz pga hans gode arbeid for JFF i EJU. JFF’s
sekretær og koordinator, Vibeke Thiblin, ble valgt inn i det nye styret som vararepresentant.
Hun får ansvar for JFF i styret. Dette styret skal sitte fram til neste ordinære
generalforsamling som er i april 2007.

17.

Film

Kjetil Olsen, leder i Asker JK og student i visuell kommunikasjon, har frivillig latt seg
engasjere av JFF til å produsere litt film om JFF. Kjetil var i Kabul i oktober 2006, sammen
med Birgit, Anders og Vibeke, for å starte dette prosjektet. Resultatet er ikke klart før starten
av 2007.

18.

Det Afghanske Judoforbundet

JFF har registrert følgende utvikling i AJF:
 Har fått ny president: Mr. Formuli. Han ønsker at JFF kommuniserer mer direkte
med ham.
 Shafiq er generalsekretær, men har liten tid.
 Innredet kontor i de gamle treningslokalene på stadion.
 Nye, store treningslokaler litt lengre bort i gata for stadion (på Afghan snooker
club).
 Mange klubber er uregistrert, da registreringssystemet ikke fungerer.
 Det er mange konflikter
 Er blitt medlem av Den Asiatiske Judo Union, men ikke av IJF
 Fått midler av Olympic til å ansette Mr. Atam fra Tadsjikistan som
landslagstrener.
 Arrangerer afghansk mesterskap hvert år
 Arrangerer og dømmer gode barnestevner, men har større problemer med U, J og
S stevner.
 De mangler matter og drakter til barn. Dette begrenser aktiviteten.
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Det er ikke noe judo utenfor Kabul, og Olympic har etterlyst en plan for å spre
judoen i Afghanistan.
Aschiana sliter med små og dårlige lokaler, dette begrenser aktiviteten. De har en
vanskelig sjef i skeptiske Mr. Yossuf. JFF jobber med containerløsningen og
solidaritetsprosjektet.

Oversikt guttene:
Klubb
Universitetet
Olympic

Trener
Farhad og Sharsahan
Sakria

Kjelleren til Tafseer
Aschiana
Almani school
Barnehjemmet
Politi skolen
Mullas klubb
Landslaget
Oversikt jentene:
Klubb
Kvinnehagen
Barnehjemmet
Malalai
Atefas klubb

Tafseer og
Mohammad
Shafiq
Shafiq
Lina
?
Mulla
Atam

Trener
Tafseer
Tafseer
Lina
Atefa

Lokaler
Kvinnehagen
Hagen
Skolen
Skolen

Lokaler
Universitetet
Afghan snooker club
nær stadion
Kjelleren til Tafseer

Antall
15
30

Et skur på Aschiana
Almani
Barnehjemmet
Politiskolen
?
Olympic

100
?
9
?
?
3 beste i hver
vektklasse

20

Antall
15
9
15
15

JFF har i samarbeid med Stig Traavik, Seema Ghani og Erik Rønstad (Right To Play) laget et
forlag til en beslutningsstruktur for AJF som JFF ønsker å jobbe mot.

19.

Filosofi

JFFs første generalforsamling i november 2005 utarbeidet første utkastet til JFFs filosofi:
Vår visjon:
Sloss for frihet!
Hva leverer vi:
Idrettskompetanse, aktivitet, utveksling
Våre verdier:
Aktivitetsskapende, idealistisk, sporty
Våre mål:
 Alle norske judoklubber skal delta i solidaritetsprosjektet i løpet av 2008
 Afghansk judo skal være selvdrevet og selvstendig i løpet av 2010
 I løpet av 2010 skal det være utdannet 10 kvinnelige trenere og et kvinnelig
dommerteam
 Starte judo trening for jenter på Aschianasentrene
 I 2010 skal vi ha en vennskapskamp for lag for Barn, ungdom, junior og senior.
 En ansatt i Norge og en i Afghanistan
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