
 

 

Judo Danmark har per 1. august 2017 ansat Peter Scharinger som landstræner . Kontraktperioden er i første 

omgang frem til dec. 2018 med gensidig mulighed for forlængelse.  

 

Peter Scharinger vil sammen med Sportschef Alexander Bakke rejse rundt til fire klubber fordelt rundt i Dan-

mark  — weekenden fra d. 8, 9 og 10 September.  Vi ønsker at møde en masse Judo-Kaer og deres trænere, til 

en god træning . Efterfølgende vil vi gerne have en lille dialog med jer om hvem i er som udøver, træner og klub. 

Målet er, at lære klubberne og deres udøvere bedre at kende, så vi sammen kan skabe et godt træningsmiljø. 

Der vil være mulighed for at stille spørgsmål til os og vi har også spørgsmål til jer. I kan høre lidt om vores tan-

ker/visioner for fremtiden. Men vigtigst af alt at vi møder hinanden 

Ny landstræner til Judo Danmark 

Peter Scharinger 

Peter Scharinger er østri-

ger og 31 år og kommer 

fra en kombineret stilling 

som ledende træner i 

Østrigs største judoklub 

og assisterende træner i 

Østrigs olympiske træ-

ningscenter. Han har en 

kombineret uddannel-

sesbaggrund med pæda-

gogik og sports manage-

ment og har flere års 

erfaring som træner på 

højeste niveau. 

 

Som kæmper har Peter 

mange internationale 

medaljer og resultater 

bag sig, blandt andet en 

bronzemedalje fra U23-

EM, en femteplads fra 

senior-EM i 2011 og fire 

femtepladser ved Grand 

Prix  

  

Judo Danmark Tour 

2017 

Adresse 

Brønshøj Judo Klub 

Hvidkildevej 64, 2400 København NV 

Silkeborg Judo klub  

Nørreskov Bakke 14B, 8600 Silkeborg 

Vejle Judo Klub 

Willy Sørensens Pl. 5, 7100 Vejle 

Aalborg Judoklub 

Konvalvej 22, 9000 Aalborg 

 

 

 

 

Tour Lokation/Tids-plan 

Brønshøj Judo Klub 

Kl. 18.00 

8. September 

Silkeborg Judo klub 

Kl. 10.00 
 

9. September 

 

Vejle Judo klub 

Kl 14.00 

9. September 

Aalborg Judo Klub 

Kl. 10.00 

10.September 

Peter Scharinger 
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Spørgsmål: peterscharinger@yahoo.de & alexbakke@hotmail.com 


