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Ett av gatebarna som jobber som skopusser og trener judo på Aschiana

1.

Styre og stell i JFF, Judo for fred

1.1

Styret i JFF har siden medlemsmøtet i 2015 bestått av:
Judo for freds årlige medlemsmøte ble avholdt 7. februar i Trondheim. Det ble valgt nytt
styre, og årsrapporten for 2014 ble gjennomgått og godkjent. Det nye styret består av:
● Marit Øvstedal, leder
● Birgit Ryningen, nestleder
● Oscar Gulseth, styremedlem
● Synøve Holm Årsandøy, styremedlem
● Wellington Gjøslien Martins, varamedlem
● Lars Tandle Kyllingstad, varamedlem
Ole Moland var ansatt av Norges Judoforbund som Judo for freds bistandskoordinator frem
til november 2015. Han har fungert som frivillig økonomiansvarlig ut året.

1.2

Prosjektkoordinatorer:
I Afghanistan: Farhad Hazrati, Zaki Yaqubi, Lina Ghani, Zabi Nazari, Bazmuhammad
Alimi.
I Norge:
Ole Moland (gikk av 01.11.2015)
I Zambia:
Mama Hamoonga

2.

Organisatorisk

2.1
2.2

JFF er en komité i NJF med ansvar for forbundets bistandsarbeid.
Medlemsmøte i JFF er høyeste beslutningsorgan, og arrangeres årlig i mars måned.
JFF samarbeider med NIF, Norge Idrettsforbund, og utarbeider Norad-søknader i samarbeid
med NIF. Søknadene gjelder både støtte til prosjekter i Afghanistan og Zambia samt drift i
Norge.

3.

Møteaktivitet og reiseaktivitet

3.1

Styremøter
Det har blitt avholdt 10 ordinære styremøter i 2015.

3.2

Andre møter
Medlemsmøte 07.-08.02.2015, sted: Trondheim
Oppmøte: Birgit Ryningen, Anders Levoll, Lars Tandle Kyllingstad, Ole Moland.
Arbeidshelg 08.06.2015, sted: Trondheim
Oppmøtte: Ole Moland, Oscar Gulseth, Birgit Ryningen. (Marit Øvstedal på skype.)
Arbeidshelg 22.-23.08.2015, sted: Oslo
Oppmøte: Ole Moland, Birgit Ryningen, Oscar Gulseth, Marie Sørby. (Marit Øvstedal på
skype.)

3.2.1

Partnermøte i Kabul, Afghanistan 02.-03.03.2015:
Birgit Ryningen
(JFF, Norge)
Ole Moland
(Bistandskoordinator NJF, Norge)
Farhad Hazrati
(JFF, Afg: Project coordinator, Orphanage)
Lina Ghani
(JFF, Afg: Project coordinator, Girls Judo Project (GJP))
Mohammad Zaki
(JFF, Afg: Project coordinator, SCAWNO)

Zabi Nazari
Bazmuhammad Alimi
Mujeeb Rahman Majidi
Tamim Osmani
Shakeb Masoodi
Fatema Noor

(JFF, Afg: Project coordinator, Istiqlal)
(JFF, Afg: Project coordinator, Aschiana)
(JFF, Afg. Project coordinator, Bibi Marho Judo Club)
(Financial Officer, SCAWNO)
(Director, SCAWNO)
(Assistant, Istiqlal)

3.2.2 Strategiseminar
01.-03.05.2015 Ole Moland
3.2.3 Strategimøte med NIFs partnere i Sør-Afrika
16-19.06.2015 Ole Moland
3.2.4

Programoppfølging i Kabul
01.-06.03.2015 Birgit Ryningen og Ole Moland: Målet med det korte oppholdet var å
avholde partnermøte, gå grundig gjennom økonomiske rapporteringsrutiner, samt å
planlegge neste søknad til Norad.

3.2.5

Samarbeidsmøte i Strasbourg med Nicolas Messner og Frederic Barthelemy
1.-3.08.2015 Birgit Ryningen og Oscar Gulseth.

3.2.6

Programoppfølging i Livingstone, Zambia
11.-24.01.2015 Ole Moland, Mama Hamoonga, Mutukwa, Håkon Spigseth, Alfred Foloko.

3.3

Møter med JFF Afghanistan
27.01.2015 Zabi Nazari og Ole Moland (Skype).
14.08.2015 Zabi Nazari, Farhad Hazrati, øvrige mannlige styremedlemmer (grunnet
sikkerhetssituasjonen) og Marit Øvstedal (Skype).
I tillegg har det vært jevnlige møter på chat med JFF Norge og Zabi Nazari.

4.

Aktivitet i Afghanistan

4.1

SCAWNO (Support the Children and Women in Need Organization).
SCAWNO sørger for å gi trengende barn (som ikke foreldrene har mulighet til å la gå på
vanlig skole) fysisk aktivitet sammen med andre barn, skoleundervisning samt et måltid etter
trening.
Tahi Maskan Orphanage JudoClub.
Farhad Hazrati er en sentral person i denne judoklubben. Målgruppen er barn fra Tahi
Maskan Orphanage house. Prosjektets mål er å styrke barnas ressurser, og tilby et fredelig
og trygt miljø, gjennom blant annet å holde judotreninger.
Jenteprosjektet. Lina Ghani er hovedtrener. Hun holder treninger på fire skoler for jenter og
på “Ministry of Education”.
Flere jentestevner for barn og unge arrangert i Kabul.
Per i dag støtter vårt arbeid barn og unge judoutøvere ved Aschiana (senter for
gatearbeidende barn), SCAWNO (senter for trengende kvinner og barn), barnehjemmet Tahi
Maskan og jentene i jentejudoprogrammet ved tre ulike skoler. I tillegg har vi et prosjekt
som heter Istiqlal (norsk: Frihet) der rundt 75 barn nå trener ved Olympic i regi av det
afghanske judoforbundet. Dette utgjør tilsammen fem prosjekter, og hvert prosjekt
representeres med én person i styret. Vi har jevnlige skypemøter med styret så
kommunikasjonen og samarbeidet er kraftig styrket.
Tre utøvere deltok på AVESTAN Cup and Training Camp i Tajikistan 19-26 november.
”Jenteprosjekter” – Bidra til å gjøre det tryggere å komme seg på trening.

4.2

4.3
4.4
4.5

4.6
4.7

4.8
4.9

Birgit og Ole var en uke i Kabul og avholdt partnermøtet.
Zabi Nazari er blitt valgt inn som generaleskretær i South Asian Judo Union (SAJU). Dette
er første gang noen fra Afghanistan er blitt valgt inn i SAJU.

5.

Aktivitet i Zambia

5.1

Ida flyttet til Zambia i august 2014 til august 2015 og jobbet for det Zambiske
Judoforbundet gjennom NIFs fredskorpsetutveksling. Hun har besøkt prosjektet i
Livingstone ved flere anledninger og har fungert som ambassadør ved besøk fra IJF.
Ole tok med seg donerte drakter til Livingstoneklubben.
Prosjektet i Livingstone går fortsatt svært bra.
Vi mottar rapporter på tiden hver måned. Oppmøte har stabilisert seg på rundt 80 utøvere, en
oppgang fra ca 60 utøvere i fjor. Dette er i overkant av hva kapasiteten på mattearealet
tilsier.
Mama, vår prosjektkoordinator i Zambia, fortsetter å være en dyktig nettverksbygger og
trener.
Samarbeidet med Zambiske Judoforbundet har styrket seg gjennom året gjennom flere felles
aktiviteter som nasjonale turneringer, deltakelse på internasjonale stevner og trenerkurs
Mama Hamoonga har deltatt på og bestått trenerkurs i regi av IJF.

5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
6.
6.1

Bistandskoordinator
Stillingen som bistandskoordinator (10%) ble frem til 01.11.2015 innehatt av Ole Moland.
Stillingen er ubesatt per 26.01.2016.

7.

Øvrig aktivitet

7.1

Julekortsalg og gaver
JFF solgte julekort i år også til 200 kr per stykk. Salget genererte en inntekt som vil gå
uavkortet til drakter til barn i Afghanistan og Zambia.
Vi fikk totalt inn 57 300 kr fra julekortsalg og støttemedlemmer, opp fra 24 100 kr i 2013 og
42 166 kr i 2014. Det er en økning på 36 % siste år.

7.2

Støttemedlemmer
JFF har trofaste støttemedlemmer som bidrar økonomisk og sikrer prosjektet aktivitet og
kontinuitet. 9 ulike familier/ enkeltpersoner bidrar med faste økonomiske gaver. Det er ikke
gjort noe for å rekruttere flere.

8.

Offentlighet og sosiale medier

8.1

JFF har med varierende intervaller oppdatert egen hjemmeside, Facebook og Instagram. Vi
har 707 følgere på Facebook og 230 følgere på Instagram.

9.

Norad
NIF via Norad er vår klart største finansielle bidragsyter. Vi mottok i 2015 680 000 kr i
støtte fra Norad til prosjektet i Afghanistan og Zambia. Vi fikk også 50 000 kr fra NIF til
støtte for trening av kvinner.

10.

Samarbeid med NIF
JFF sin Norad-søknad er f.o.m. 2012 innlemmet i NIFs søknad til Norad. Søknaden gjelder
både støtte til prosjekter i Afghanistan og prosjekter i Zambia.Vi har vært mye involvert i å
skrive ny NORAD søknad om midler sammen med NIF for perioden 2016-2019. Svar på
søknaden kommer tidlig i 2016.

11.

Samarbeid med IJF
JFF har hatt god kontakt med IJF ved Nicolas Messner Kommunikasjonsdirektør i IJF og
"head director" i Judo for peace. IJF har støttet AJF med 3 arealer med matter (Trocellen) +
100 treningsjudogier + 200 barnejudogier.

12.

Nettbutikk
JFF har opprettet en nettbutikk som et forsøk på å få inn flere penger:
http://shop.spreadshirt.no/judoforfred/

13.

Annet
JFF blir finansiert av NORAD gjennom en samarbeidsavtale vi har med NIF. Budsjettene
våre er naturlig nok i norske kroner, men siden kronekursen har falt i det siste, og pengene
må overføres i dollar, betyr det at summen vi får overført i 2015 er lavere enn i 2014.
Resultatet er at vi må kutte utgiftene som i hovedsak er mat til barna etter trening og
transport for jentene siden de ikke får lov til å bevege seg utendørs på egenhånd.

