Invitation til EJU - seminaret: Improve Your Club / Forbedr din klub!
I år har du og din klubs trænere den unikke mulighed for at deltage i et seminar, der varetages af den
Europæiske Judo Unions ekspert Mr. Hiroshi Katanishi.
Siden juli 2013 har den Europæiske Judo Union (EJU) uddannelseskommission stået for projektet
”Improve Your Club”. EJU mener, at uddannelse og udvikling af judoklubber/-trænere bør prioriteres lige
så højt som elitejudo. De lokale judoklubber er udgangspunktet for al judo. Af denne grund vil EJU
fremover øge professionalisme og uddannelsen af judotrænere med det formål at motivere unge i alderen
8-12 år. De sidste år har EJU organiseret 41 seminarer med 4.149 deltagere i 15 lande.
Mr. Hiroshi Katanishi er lederen af EJU’s ekspertkommission. Han er uddannet fra Tenri Universitet i
Japan, desuden blev han for nylig tildelt 8. dan af Kodokan som anerkendelse for sin ekspertise inden for
judo og for sin afholdelse af seminarer over hele verden.
Seminaret foregår: Tirsdag d. 31. juli og onsdag d. 1. august 2018
Sted: Judo Danmark sommerlejr på Gerlev Idrætshøjskole
Priser for Improve Your Club
Seminaret, kost og logi: 1.300,- kr.
Seminaret og kost: 1.000,- kr.

Seminaret er en del af Judo Danmarks sommerlejr.
Du kan læse mere om sommerlejren her:
https://gerlev.dk/wp-content/uploads/2018/03/Judo-sommerlejr-2018-DK-FINAL_NY.pdf

Overnatning på Gerlev Idrætshøjskole er forbeholdt de deltagere, der deltager på hele sommerlejren. Det
er kun muligt at købe overnatning såfremt sommerlejrdeltagerne ikke har booket alle pladserne. D.15. juni
får du besked om det er muligt at overnatte på Gerlev Idrætshøjskole såfremt du har bestilt dette.
Tilmelding til kun Improve Your Club her:
- For danskere: DJUPortalen under “Arrangement” “Tilmeld arrangement”
- For udenlandske deltagere: DJUShoppen under
“Judo rejser”.
Spørgsmål kan rettes til: Martin Lykkegaard på
martin@gerlev.dk
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