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1. Styre og stell i JFF, Judo for fred. 

 

1.1 Styret i JFF har siden medlemsmøtet i 2014 bestått av: 

 

            Leder:      Marit Øvstedal 

 Nestleder:    Ole Moland (gikk av 1.7.2014) 

 Økonomiansvarlig (ikke i styret): Ole Moland 

 Sekretær:    Anders Levoll 

 Styremedlem:    Ida Ruiken 

 Styremedlem / PR-ansvarlig:  Birgit Ryningen 

 Styremedlem:   Andras Larsen Aarsvold (varamedlem fra juni 2014) 

 

Varamedlem/ web- ansvarlig:   Lars Tandle Kyllingstad 

 Varamedlem:    Wellington Gjøslien Martins 

            Varamedlem:   Marie Sørby Jensen     

         

 

 

1.2 Prosjektkoordinatorer: 

 I Afghanistan: Farhad Hazrati, Zaki  Yaqubi, Lina Ghani, Zabi Nazari, Mirwais Akid. 

 I Norge:   Ole Moland 

            I Zambia:  Mama Hamoonga 

 

2. Organisatorisk 

2.1  JFF er en komité i NJF med ansvar for forbundets bistandsarbeid.  

2.2  Medlemsmøte i JFF er høyeste beslutningsorgan, og arrangeres årlig i mars måned.  

JFF samarbeider med NIF, Norge Idrettsforbund, og utarbeider Noradsøknader 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 11 ordinære styremøter i 2014. 

3.2 Andre møter 

3.2.1 Møter i Norge: 

Arbeidshelg 17.01-19.01, sted: Nesbyen 

Oppmøtte: Alexander Bye, Geir Åstorp Reehors, Ole Moland, Marit Øvstedal 

 

3.2.1 Next Step Conference i India 
10.-13.02.2014- Marit Øvstedal, Ida Ruiken, Farhad Hazrati, Lina Ghani, Mohammad Zaki, 

Zabi Nazari,og Mirwais Akid 

 

3.2.2 Partnermøte i India 14.-15.02.2014: 

Marit Øvstedal (JFF, Norway) 

Ida Ruiken   (JFF contact person, Board member NJF) 

Bjørn Omar Evju  (Head of International section, NIF)  – kun tilstede 14. Feb 

Diane Huffman  (Senior Consultant, NIF)   – kun tilstede 14. Feb 

Fredrik Ødegård (NIF)     – kun tilstede ½ dag 14. Feb 

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  (JFF, Afg: Project coordinator, Istiqlal) 



Mirwais Akid   (JFF, Afg: Project coordinator, Aschiana) 

Tamim Osmani  (Financial Officer, SCAWNO) 

Shakeb Masoodi (Director, SCAWNO) 

Tamano   (Assistant, GJP) 

Nazifa    (Assistant, GJP) 

 

3.2.3 Programoppfølging i Kabul 

17.-23.02.2014- Birgit Ryningen og Marit Øvstedal: Målet med det korte oppholdet var å få 

besøkt alle JFF sine aktiviteter, se på dojoene vi har finansiert og møte og intervjue 

judoutøvere.  

 

JFF har finansiert (dvs Norad har finansiert) byggingen av fire dojoer i Kabul (og en i 

Mazar-e-Sharif): 3 mobile dojoer til Aschiana-sentrene for gatebarn, 1 dojo til 

guttebarnehjemmet Tahi Maskan og en stor dojo for det Afghanske Judoforbundet. Alle 

dojoene i Kabul ble besøkt og alle er i fult bruk. Noen trenger vedlikehold. 

Alle JFF sine prosjekter i Kabul ble besøkt og barn fra alle prosjektene ble gjennomført.  

Grundig beskrivelse av oppholdet i vedlegg. 

 

 

3.2.4 Forbundstinget  

10-11 mai. Ole Moland 

 

3.2.5 Klubbseminar 

11 mai, Ole Moland 

 

3.2.6 Landmøte (NORAD) om sivilt samfunn i Afghanistan 

1 september, Ole Moland 

 

3.2.7 NJF personalseminar:  

3.2.8 1-2 November, Ole Moland 

 

3.3 Møter i Zambia:  

20.02.2014- Alfred Foloko og Ole Moland 

22.02.2014- Håkon Spigseth og Ole Moland 

22.02.2014- Vincent Sinjwala, Mama Hamoonga og Ole Moland 

28.02.2014- Moola Lipimile og Ole Moland 

 

 

3.4 Skypemøter med JFF Afghanistan 

07.01.2014- Zabi Nazari og Marit Øvstedal 

15.01.2014- Zabi Nazari og Marit Øvstedal 

19.01.2014- Afghanerne, Aleksander Bye, Geir Åstorp Reehorst, Ole Moland, Marit 

Øvstedal 

03.06.2014- Zabi Nazari og Marit Øvstedal 

14.11.2014 - Zabi Nazari og Ole Moland 

26.11.2014 - Zabi Nazari og Ole Moland 

 

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.  

4.2 Tahi Maskan Orphanage Judo Club. 

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. 

4.3 Jenteprosjektet.Lina Ghani er hovedtrener. Hun holder treninger på fire skoler for jenter og 

på “Ministry of Education”.  

4.4 Første jentestevne for barn og unge arrangert i Kabul. 

4.5 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.  

4.6 Zabi har hatt en krise i familien. Zabis far og hans familie ble et mål for Taliban, der noen 

ble drept. Zabi er bekymret for hvordan dette vil utvikle seg, men føler seg trygg i Kabul.  

4.7 Fem utøvere deltok på AVESTAN Cup and Training Camp i Tajikistan 19-26 november. 

4.8 ”Jenteprosjekter” – Bidra til å gjøre det tryggere å komme seg på trening. 

4.9 Birgit og Marit var en uke i Kabul etter partnermøtet.  

4.10 Jentelandslag opprettet. Uttak under det Afghanske mesterskapet 

 

 

 

 

5. Aktivitet i Zambia 

5.1 Ida flyttet til Zambia i august 2014 og jobber for det Zambiske Judoforbundet gjennom NIFs 

fredskorpsetutveksling. Hun har vært på besøk i Livingstone en gang.  

5.2 Ida tok med seg donerte drakter til Livingstoneklubben. 

5.3 Prosjektet i Livingstone går overraskende bra. 

5.4 Vi mottar rapporter på tiden hver måned. Oppmøte har stabilisert seg på rundt 60 utøvere, 

tett oppunder kapasiteten på mattearealet. 

5.5 Mattene som ble kjøpt inn viser seg å ha for dårlig kvalitet til at de kan brukes.  

5.6 Mama viser seg som en nettverksbygger og dyktig trener. 

5.7 Tre utøvere har blitt valgt ut til å delta på landslagsuttak.   

5.8 Vi hadde offisiell åpning av klubben i Livingstone i april. Det zambiske judoforbundet bidro 

mye til å gjøre arrangementet så vellykket som det ble. Tilstede var mange viktige folk fra 

byadministrasjonen, og judoledere fra Botswana.  

5.9 Barna har deltatt på to turneringer. En i Mongu (vest i Zambia) og en i Lusaka.  

5.10 Mama Hamoonga har deltatt på to trenerkurs i regi av IJF.  

 

 

6. Bistandskoordinator 

6.1 I august 2014 ble det opprettet bistandskoordinatorstilling i NJF. Denne stillingen har det 

administrative ansvaret for JFFs daglige drift. Stillingen er lønnet på timesbasis og utgjør 

omtrent 15%. Til nå har Ole Moland hatt stillingen.  

 

 

7. Øvrig aktivitet 

 



7.1 Julekortsalg 

JFF solgte julekort i år også. Prisen ble doblet fra 100kr til 200kr. Salget genererte en inntekt 

på 24 200 kr,- som vil gå uavkortet til drakter til barn i Afghanistan og Zambia. 

Vi fikk totalt inn 42 166 kr fra julekortsalg og støttemedlemmer, opp fra 24.100 kr i 2013. 

En økning på 75 prosent 

 

7.2 Solidaritetsprosjektet 

Ole har fått ansvar for ennedlegging/restrukturering av solidaritetsprosjektet. Han har 

oppdatert alle tekster om JFF, laget nye brosjyrer og julekort og laget en plan for hvordan vi 

skal motta månedlige innbetalinger. Prosjektet skal utvides videre i 2015.  

 

7.3 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.  

 

7.4 Stand på lag NM i Kongsberg.  

Judo for fred var tilstede med Marie Sørby, Birgit Ryningen og Ole Moland. De hadde 

stand, salg av julekort og Afghanske vaser, samt innsamling av judodrakter. De fikk totalt 

inn 5 judodrakter. Judodraktene ble tatt med til Zambia januar 2015 og overlevert der. 

 

 

8. Offentlighet og sosiale medier 

8.1 JFF har med varierende intervaller oppdatert egne hjemmesider, blogg på NJF sine sider 

Facebook- side og på instagram. 

 

9. Norad  

NIF via Norad er vår klart største finansielle bidragsyter. Vi mottok i 2014 702 667,- 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. 

 

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 lovet AJF å støtte dem med 3 arealer med matter 
(Trocellen) + 100 treningsjudogier + 200 barnejudogier. 

 

12. Spørreundersøkelse blant judobarn i Zambia. Vi kartla økonomisk stand, familieforhold, 

selvtillit og lykke. Vi fant en signifikant kausal effekt på barnas fysiske mestringstro etter å 

ha drevet judo i tre måneder. Vi fant ingen resultater på lykke, men det kan ta lengre tid å 

påvirke. Vi fant også at vi treffer målgruppen vår: vanskeligstilte barn med foreldre med lav 

inntekt. 

 

13. Spørreundersøkelse blant judobarna i Afghanistan. Vi kartla økonomisk stand, 

familieforhold, selvtillit og lykke. De endelige resultatene er ikke inne enda, men foreløpige 

analyser tyder på svært lav mestringstro (selvtillit) og lykke. Vi treffer målgruppen: barna 

har foreldre med lav inntekt, og veldig mange mangler en eller to foreldre.  


