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Kvindernes Judokampdag 2018 
Igen i år havde Judo Danmark fokus på Kvindernes Internationale Kampdag – en dag som vi kalder Kvindernes 
Judokampdag. Ser vi på medlemstallene, er der cirka 25 % piger og kvinder i dansk judo. Det er selvfølgelig dejligt, 
at mange drenge og mænd dyrker judo, men vi vil gerne fastholde vores piger og kvinder ved at lave noget særligt 
for dem samt få flere piger og kvinder til at få øjnene op for de kvaliteter, som vores sport indeholder. Derfor 
markeres Kvindernes Judokampdag ved åbent hus i flere klubber samt en fællestræning arrangeret i samarbejde 
mellem Judoklubben Mitani og Judo Danmark. 

 

Kvindernes Judokampdag var en succes hos de deltagende klubber 
De klubber, som Judo Danmark har kendskab til, der valgte at bakke op om Kvindernes Judokampdag 2018, havde 
succes med det. Herunder en kort beskrivelse samt billeder fra dagen. 

Brønderslev Judoklub Kauri havde et rigtig flot fremmøde sidste år til Kvindernes Judokampdag. Dette ønskede 
klubben at gentage igen i år. Det ser ud til, at der blev gået godt til den i Brønderslev: 

 

   

Billeder fra Brønderslev Judoklub Kauri (facebook) 

 

Jetsmark Judo Klub havde besøg af 14 kvinder, herunder fem unge sygeplejestuderende fra Aalborg, der fik lavet 
en meget motiverede opvarmning til træningen. Se evt. videoen på Jetsmark Judoklubs facebook side. Igen i år fik 
klubben besøg af Dit Lokal TV, som filmede.  

”…efter latter og sved at dømme, - en virkelig sjov og lærerig oplevelse af deres deltagelse” 
(fra klubbens facebookside) 

Deltagerne havde en god aften i tråd med klubbens slogan: ”Judo, - Kampsport med plads til hygge”. 
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Billeder fra Jetsmark Judoklub (facebook) 

 

Kvinderne var også klar til kamp med en masse smil på læben den 8. marts i Aabenraa Judo og Jiu-Jitsu Klub. Det 
resulterede i en lille fin artikel i den lokale avis, som du kan læse her https://www.jv.dk/aabenraa/Kvinderne-
kaempede-paa-kampdagen/artikel/2592524  

 

  

Billeder fra Aabenraa Judo og Jiu-Jitsu Klub 
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Kvindernes Judokampdag blev også fejret i Helsingør Judo og Ju-Jutsu Klub. Selvom der var 40 år mellem den 
yngste og ældste judoka, kunne alle være med og dyrke en masse sjov judo med leg, kamp og sved på panden. 

 

  

Billeder fra Helsingør Judo og Ju-Jutsu Klub (facebook) 

 

I Judoklubben Mitani var der også inviteret til fællestræning inkl. spisning og debat. Her deltog kvinder fra flere 
klubber, herunder Helsingør Judo Klub, Vestfyns Judo og Selvforsvar, Judoklubben Mitani samt Brønshøj Judo Club 
og Århus Judo Klub med Emilie Sook, Helene Møller Christensen og Asta Hagelskjær, der deltog i den spændende 
debat om hvordan det er at være kvinde i dansk judo.  

Det var en god, sjov og lærerig dag, men vi håber stadig, at endnu flere piger og kvinder vil med næste gang der 
inviteres til fællestræning kun for piger og kvinder.   

 

   

Billeder fra Judoklubben Mitani 

 

I medierne - EJU, IJF og lokale danske aviser 
De danske tiltag fik også en flot opmærksomhed og anerkendelse fra både European Judo Union og International 
Judo Federation. Læs mere om deres anerkendelse af det danske tiltag herunder: 

EJU: www.eju.net/denmark-focuses-on-womens-day-5714  

IJF: https://www.ijf.org/news/show/agadir-is-in-the-starting-blocks  
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Derudover var flere af de danske lokale aviser også opmærksomme på tiltaget. Læs deres artikler herunder.  

Randers Netavis: http://randers.netavis.nu/judo-danmark-fejrer-kvindernes-internationale-kampdag/ 

Pandrup lokalavis: http://pandruplokalavis.dk/kvindernes-judokampdag/  

Viborg Netavis: http://viborg.netavis.nu/judo-danmark-fejrer-kvindernes-internationale-kampdag/  

Jydske Vestkysten - Aabenraa: https://www.jv.dk/aabenraa/Kvinderne-kaempede-paa-kampdagen/artikel/2592524  

 

 

Vi håber, at endnu flere klubber vil bakke op om tiltaget i 2019 
Kontakt Judo Danmarks breddechef eller DJUs udviklingskonsulent for flere informationer om Kvindernes 
Judokampdag. 

 

Judo Danmarks Breddechef: 

Tommy S. Nielsen 

tommy@sachse.me  / 4922 3190 

 

DJUs udviklingskonsulent: 

Karina Sørensen  

karina@dju.dk / 2310 2922. 

 
 


