JUDO

Træning · Teknik ·
Motion · Sjov · Samvær

SOMMERLEJR 2018

Vi er stolte over
at præsentere
et super
judokursus med
et fantastisk og
alsidigt indhold.

Ankomst

29.07
Afrejse

04.08

GERLEV
IDRÆTSHØJSKOLE

Har du planlagt din
sommerferie i 2018?

Trænere på
sommerlejren

Det perfekte sommertilbud.....

Børn begyndere:

Judo Danmarks populære sommerlejr på Gerlev Idrætshøjskole kendetegnes ved spændende aktiviteter for alle uanset niveau, samt hygge og
vitaminer til hoved og krop.

Helle Kirketerp, 2. Dan · Preben Jensen, 2. Dan og Lucas Nellemose Fredborg,
1. Dan

Vi forventer, at der kommer 150 børn og 100 voksne på sommerlejren.
Alle Judo Danmarks bruttolandshold deltager, samt internationale klub- og
elitekæmpere fra bl.a. Tyskland, Polen og de nordiske lande.

Børn øvede:

Børnene træner for sig selv, mens træningen for de voksne er opdelt
således, at der er plads til både kampjudo og motionsjudo på alle niveauer. Der vil uanset hvilket niveau, du befinder dig på, være udfordringer til
netop dig.
Der bruges selvfølgelig meget tid på måtterne, men der vil også være
spændende morgensamlinger, studiekredse, foredrag og aftenhygge for
de voksne deltagere.
For børnene er der masser af sjov idræt og andre gode aktiviteter, når der
ikke er judo på programmet. En gruppe af højskolens tidligere elever, der
alle er idrætsuddannede, tager sig af børnene.
Judosommerlejren er et trænerkursus som voksne over 18 år, kan søge
støtte til hos deres kommune.
Det er en fordel, at hver klub stiller med en træner, som børnene kender i
forvejen.

Pablo Corula, 1. Dan · Thomas Wiingaard, 1. Dan og Łukasz Smorzewski, 2. Dan.
Børnene deles ved grøn snip/orange stribe-bælte. Der er dog altid en mulighed
for undtagelser, hvis der er nogle, der er kvalificeret til den øvede gruppe eller
omvendt.

Judo4all:
Ulrich klocke, 8. Dan · Wolfgang Biedron, 7. Dan · Mads Heller, 2. Dan og Lars
Maagaard, 6. Dan.

Seniorer:
Peter Scharinger, 3. Dan · Tommy Mortensen, 6. Dan og Thor Rasmussen,
4. Dan

Improve your club/
ugens foredrag
Forbedr din klub!

Ulrich Klocke & Wolfgang Biedron ·
Peter Scharinger & Alexander Bakke
Ulrich Klocke & Wolfgang Biedron

Et kursus der varetages af den europæiske judo
unions ekspert Mr. Hiroshi Katanishi.

En særligt tilbud for trænere
Siden juli 2013 har Den Europæiske Judounion
(EJU) uddannelses-kommission 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.

Siden 80’erne har Ulrich Klocke og
Wolfgang Biedron samarbejdet som
trænerpar. Begge kan kaldes Mr. Judo
i deres respektive lande, Tyskland og
Sverige. Begge har haft et langt liv
indenfor judo med fantastiske meritter:
Ulrich er 69 år og har 8. dan. Han er
verdenskendt judofotograf og -forfatter. Han er kendt for sin visionære
judopædagogik, og har erfaring med
alle målgrupper – lige fra landsholdskæmpere til ældre begyndere.
Wolfgang er 66 år og har 7. dan. Han
var judostjernen fra Sverige, der kunne kaste hvem som helst i verden i sin vægtklasse. Han var
frygtet for sin ashiwaza, særligt uchimata. Han var den første seniorherre til at tage medalje
ved EM (1977). Han vandt et utal mesterskaber, bl.a. Dutch Open og British Open i ’70erne.
Ved OL i Moskva 1980 fik han en 7. plads. Wolfgang har været landstræner både for Sverige og
Norge. I dag har han en af Sveriges største judoklubber i Sundsval.

Kurset foregår: tirsdag d. 31. juli og onsdag d. 1. august

Ugens foredrag:
“Idrætspsykologi der virker! - Praktiske råd til judotrænere”
Carsten Hvid Larsen er lektor på Syddansk Universitet. Forfatter til bøger om
sportspsykologi.
Konsulent for Team Danmark, hvor han siden 2013
har hjulpet danske atleter under EM, VM og OL. Han
arbejdede med de danske svømmere under OL i Rio.
Han er tilknyttet det danske ishockey landshold.
Han har fokus på teamudvikling, præstationsoptimering og at skabe resiliente udøvere og trænere.
Og så har han selv en stor interesse for kampsport!

Peter Scharinger og Alexander Bakke
Peter og Alexander arbejder for at fremme Judoen i Danmark med fokus på eliten. Som
henholdsvis landstræner og sportschef.
Peter er uddannet skolelærer, med idræt som hovedfag, og har taget supplerende trænerudannelse under østrigsk judoforbund. Han var meget tæt på at kvalificere sig til OL i
London 2012, han var nr 22 og top 21 kom med.
Alexander er uddannet fysioterapeut og osteopat. Han har været selvstændig siden 2009
og driver i dag A. Bakke Fysioterapi, Osteopati og Træning.
De to mænd mødte hinanden første gang i 1999, til træningslejr på Tokai Universitet i Japan. De er født på samme dag, dog med 2 års mellemrum, og vægtklassemæssigt har de
fulgtes ad gennem årene. Tilsammen har de været på landsholdet i omkring 40 år. Begge
har selv været trænere i mange år og været med til at udvikle mange talenter.

Noget helt nyt og specielt i år:
Fighting Monkey ·
Morgensamlinger · De helt små
Jozef Frucek, Art.D. og grundlægger of Fighting Monkey.
Jozef er en højt profileret fysisk træner, der afholder kurser over hele
verden. Han har udviklet et træningssystem, der kan teste, udvikle og
forbedre atleters evner, så de kan nå deres mål i konkurrencesituationer.
Han har blandt andet arbejdet sammen med judolegenden Ilias Iliadis.
Jozef vil give os indsigt i:
•
hvordan man opbygger jordskælvsarkitektur for at modstå en dynamisk og
uforudsigelig verden i judo
•
hvordan behandler man stressorer, især når du er træt, skadet eller stagnerende i din ydeevne
•
hvordan man bygger korrigerende praksis for at komme sig efter skader - både
fysiske og psykiske traumer eller forbedre specifikke neuromuskulære eller
perceptionelle kvaliteter, der er nødvendige for bedre atletisk præstation
•
hvordan man skaber et intelligent træningsmiljø og praksis, hvor atleter kan
forbedre deres biomekanik, erhverve nye tekniske færdigheder, forbedre neuro-kommunikation og evaluere deres psykofysiske tilstand
Jozef vil bidrage med og under træninger og studiekredse.

Program og praktisk
information
Børn
07.30 - 08.30
09.00 - 10.00
10.30 - 11.30
11.30 - 12.30
13.30 - 15.00
15.30 - 16.30
17.30 - 18.30
20.00 - 21.30
22.00

De helt små
Som noget helt nyt vil der i år være mulighed for tumle-judo-træning for de helt
små fra 3-7 år, der deltager samme med en eller begge af deres forældre. For børn
i alderen 3-4 år, skal der være en forælder til stede til selve træningen.
Denne gruppe besøger også Gerlev Legepark, hvor der bliver mulighed for at prøve
en masse forskellige lege, herunder lege med vand.

Morgenmad
Træning
Sjov idræt
Frokost
Træning
Aktivitetstilbud
Aftensmad
Aftenarrangement
Godnat

07.15 - 07.45
07.30 - 08.30
10.00 - 11.30
11.30 - 12.30
13.30 - 15.00
15.30 - 17.00
17.00 - 18.00
17.30 - 18.30
20.00 - 21.30

Morgensvømning
Morgenmad
Træning
Frokost
Studiekreds
Træning
Aktivitetstilbud
Aftensmad
Aftenarrangement

Ankomst:
Afrejse:

Søndag d. 29. juli mellem kl. 16.00 og 18.00

Indkvartering:

For voksne: På dobbeltværelse.
For børn/ungdom: På sovesal eller i telt,
(husk sovepose og liggeunderlag)

Morgensamlinger
Kurset har sin egen musiklærer med på holdet i år,
Lars Studs, der til daglig er musiklærer på Gerlev
Idrætshøjskole. Han vil naturligvis spille til morgensamlingerne, kor og foredrag. Studs har finske
rødder, og han vil flere gange i løbet af ugen tilbyde
sauna-gus.

Voksne

Lørdag d. 4. august kl. 9.00

Pris:

Børn/ungdom
1.795 kr. (under 18 år)
Voksne
3.140 kr. (over 18 år)
Børn*
995 kr. (3-8 år, der deltager
			 med en eller flere forældre)
Teltpris**:
2.500 kr. (over 18 år)
STUDIEPRIS***
2.500 kr. (18 - 28 år)
*Børnene indkvarteres på værelse sammen med deres forældre
**Der medbringes selv telt eller campingvogn (adgang til strøm)
***Gælder ikke for dem, der er på landsholdet
Se også www.gerlev.dk
Du kan også følge med på www.facebook.com/events
Judo Danmark Summer camp 2018 - Gerlev Idrætshøjskole

Med bedste judohilsner
Lars Pedersen, Judo Danmark &
Martin Lykkegaard, Kursusleder, Gerlev Idrætshøjskole

Tilmeldingsfrist

1. juli 2018
Ved senere tilmelding kommer
der et tillægsbeløb på 200 kr. i
administrationsomkostninger

Tilmelding på

www.gerlev.dk
Se under
korte kurser

Gerlev Idrætshøjskole · Skælskør Landevej 28 · 4200 Slagelse
gerlev@gerlev.dk · 58 58 40 65

