
                     

      Levanger Judoklubb 
 

Sandefjord Judoklubb 40 år. 

Gratulerer med jubileet. 
 

Jeg vil på vegne av min kone Tone, meg selv og Levanger Judoklubb takke for 

invitasjonen.  

Det er med glede og ydmykhet jeg står her sammen med dere for å feire 40-års- 

jubileet til Sandefjord Judoklubb. Min innfallsvinkel i dag, blir svært knyttet til 

Svein ettersom han har vært sentral gjennom mange år på nasjonalt nivå og har 

vært en god venn av meg i disse årene. Kontakten med Sandefjord Judoklubb 

har i stor grad vært kontakten med Svein, dømming på stevner her og 

dommerseminarene i Sandefjord. 

Sist jeg var på fest i Sandefjord Judoklubb var i 25-års-jubileet. Festfølelsen var 

tilstedeværende den gang som den er i kveld. Det forteller noe om at vi har 

arbeidet med judo gjennom mange år, og kontinuitet og stayerholdning er 

viktig for klubbene og deres overlevelse.   

Det er ikke alle klubber som blir 40 år. Det kan være sammensatte årsaker til 

dette. På 1960- og 1970-tallet hadde vi klubber vi betraktet som bunnsolide og 

evigvarende, som ikke eksisterer i dag. Å overleve og fortsatt være kompetent, 

er derfor en bragd i seg selv.  



En viktig suksessfaktor for å opprettholde aktivitet og kvalitet er at klubben har 

tradisjons- og kulturbærere, ildsjeler og dedikerte utøvere og ledere som har et 

tilnærmet livslangt forhold til klubben. På samme måte som at ingen utøver blir 

god på egen hånd - til det trengs en hel Judoklubb - så er det heller ingen leder 

som opplever suksess uten sammen med andre.  

Gjennom årene har det vært mange som har vært med og dratt lasset. Stor 

eller mindre innsats fra enkeltpersoner er uvurderlig. Samtidig må det være en 

kjerne, eller enkeltpersoner som opprettholder engasjement, kompetanse og 

målretting. Sånn har det vært lenge i Sandefjord Judoklubb. Videre aktivitet er 

helt avhengig av at det vokser opp kronprinsesser og kronprinser som skal føre 

judo-arven videre. 

Jeg har lyst til å se litt på historien. Svein startet med Judo to år etter at klubben 

ble etablert. Han ble senere (1979) hovedtrener og leder i 1982. Og er det 

fortsatt. Han fikk Sandefjord kommunes idrettspris i 1991. Dette må være et 

uttrykk for at Sandefjord Judoklubb har etablert seg som idrett og har høstet 

respekt i byen og kommunen. Og det er hele klubbens fortjeneste. 

Når Svein fikk prisen, er det fordi han har gjort en stor og viktig jobb over lang tid 

for klubben! Da Svein fikk sin 6. dan i 2000, var jeg president. På Årstinget i 2003 

gikk jeg av som president, og ga ham hans medalje i gull, for lang og 

ekstraordinær innsats for norsk judo.  

Skål for Svein! 

Det heter at det bak enhver suksessrik mann står en kvinne. Vi har en variant av 

samme ordtak som sier at bak enhver suksessrik mann står en forundret kvinne. 

Hun er ikke det minste forundret den kvinnen jeg refererer til. Er det noen som 

virkelig har merket engasjementet for judo og fraværet fra heimen, så er det 

henne. Som vi alle vet er det alltid noen som må gjøre jobben på heimefronten. 

Hun har gjort en annen, men like viktig jobb for Sandefjord Judoklubb.  

Skål for Sonja! 

Svein og jeg har gjennom årene hatt mange treffpunkter. På utallige møter, 

samlinger og kurs siden han kom inn i norsk judo - som et friskt pust fra 

Hvalfangerbyen - og med en sesong som kvalfanger!  



Helt fra starten av, var han opptatt av så vel judotekniske elementer som 

treningslære og fysiologi. Svein var i flere år den eneste som brakte med seg 

faglitteratur på samlinger, som han refererte og relaterte sine spørsmål til. 

Sandefjord Judoklubb ble gjennom ham lagt merke til. Dere har også hatt 

utøvere som har merittert klubben gjennom medaljer og resultater som dere på 

nettsiden beskriver som klubbens store sønner og døtre: Kirsten Mathisen, Line 

Bergene, Anita Koop, Stine Lastein, Frank Evensen og Anne Lene Andersen, for å 

nevne noen. 

Et særtrekk med Svein er at han har mot til å hevde sin mening og at han har 

ryggrad til å stå ved den. Samtidig som han også har vilje og dynamikk til 

utvikling og endring.  

Filosofen Heraklit sa: «Det er mannens (og kvinnens) standard, som også er hans 

(hennes)skjebne».  Svein, Stine og jeg gjorde felles sak da vi gikk ut av teknisk 

komite med bakgrunn i forhold som brøt med vår faglige og moralske standard. 

I dag er Stine på riktig plass som Fagkonsulent med ansvar for trenerutdannin-

gen i forbundet. Hun er faglig sterk og har også en sterk personlig integritet. Vær 

trygg på at det er konsistente holdninger og modige beslutninger som vil bringe 

klubben videre. De siste årene er det Stine som har vært den Sandefjord-

representanten jeg treffer oftest. Jeg er stolt av hva Sandefjord Judoklubb har 

frembrakt og hva dere står for. 

Klubben har samlet en solid kompetanse for sin drift. Mitt ønske til Sandefjord 

Judoklubb er at dere sammen skal fungere dynamisk og ekspressivt i framtida. 

Til slutt:    

Gratulerer med jubileet Sandefjord Judoklubb. 

Skål! 
 

Jubileumshilsen fra 

Alf Birger Rostad 

Leder 

Levanger Judoklubb 

 

 

 



Etter talen overrakte jeg Sandefjord Judoklubb de tre gavene fra 

Levanger Judoklubb.  

 Den første var Levanger Judoklubbs T-skjorte med teksten: 

o Æ blør, sveitte, leve, ånde Judo Sandefjord. 

 Den andre gaven var to folier (1x1m) påtrykt Levanger 

Judoklubbs Kuzushi-matter.  

o Og selvfølgelig påtrykt Sandefjord Judoklubbs logo. 

 Den siste gaven var en vase med Sandefjords logo og teksten 

«40 års-jubileum» på den ene siden og Levanger Judoklubbs 

logo på den andre siden med teksten «Jubileumshilsen 2014». 


