
Fritidsjonglörerna
Årsberättelse för verksamhetsåret 2014

1 SJC
Fritidsjonglörerna arrangerade Svenska jongleringskonventet under påskhelgen 2014.
Arrangemanget var sent påkommet och deltagandet blev därför under förväntan.
Rent ekonomiskt klarade sig Fritidsjonglörerna genom att utnyttja en förlustgaranti
om knappt 5000 kronor från Svenska jönglörsföreningen samt att teatern för showen
blev sponsrad. Det totala ekonomiska resultatet blev alltså för Fritidsjonglörernas
del noll.

2 World Juggling Day
Fritidsjonglörerna deltog i firandet av World juggling day genom att jonglera i
Fatbursparken den 14 juni.

3 Jonglette
Minikonventet Jonglette hölls den 23 augusti i Rålambshovsparken med följande
program:

Program
10:00 – 11:00 Picknick-frukost
11:00 – 12:00 Nybörjarkurs: 3 bollar

Verkstad: 3 käglor (förkunskapskrav: 3 bollar)
12:00 – 13:00 Verkstad: 3-bollstrick (förkunskap: 3 bollar)
13:00 – 14:00 Verkstad: 3-kägelstrick (förkunskap: 3 käglor)

Nybörjarkurs: Diabolo (ta med egen diabolo)
14:00 – 15:00 Verkstad: 4 och 5 bollar
15:00 – 16:00 Nybörjarkurs: 3 bollar
16:00 – 17:00 Nybörjarkurs: Kägelpassning (förkunskap: 3 käglor)
17:00 – 18:00 Verkstad: Kägelpassning (förkunskap: 6 käglor fyrtakt)
19:00 – 19:45 Föreställning

På grund av bristande intresse från deltagarna uteblev föreställningen.

4 Ekonomi
Inga större ekonomiska händelser har skett under året.

Se separat ekonomisk rapport för den ekonomiska redovisningen.

5 Fritidsjonglörernas webbplats
Fritidsjonglörernas webbplats har varit relativt statisk under ett antal år, men under
2014 gjordes webbplatsen om och är nu baserad på Mediawiki.

På föreningens hemsida finns information om våra träningstider och platser för
träningen samt information om aktuella och tidigare konvent. Där finns också fakta
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om föreningen, och diverse kuriosa såsom föreningsjongleringsrekord. Förutom
detta används webbplatsen som information till Styrelsen genom att styrelsepro-
tokoll och dokument om tidigare aktiviteter arkiveras där.

6 Träningar
Under året har föreningen arrangerat jongleringsträning tillsammans med GK Her-
mes. Det har funnits möjlighet att träna två gånger per vecka under vårterminen
och höstterminen. Den sammanlagda tiden per vecka har varit 5 timmar. Kost-
naden har varit 600 kronor per termin, som numera betalas direkt till Fritidsjonglör-
erna. Fritidsjonglörerna kommer separat överens med GK Hermes om ersättning
för träningstiderna. Det har varit relativt få deltagare på träningarna och på grund
av ökade priser för träning bör antalet timmar per vecka diskuteras.

7 Hermes uppvisning
Den 10 maj hade GK Hermes sin årliga gymnastikuppvisning i Enskedehallen.
Fritidsjonglörerna bidrog med att Staffan, Antoine, Trevor, Joakim och Maria upp-
trädde till Abba-låten “On and on and on” i ca sex minuter: kägelpassning, kägeljon-
glering och diabolo.
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