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Judo Danmark 2017/2018

Formandsberetning
V/Martin Kirkhammer

Indledning
Formandens beretning er, sammen med udvalgenes beretning, hele Judo Danmarks
skriftlige beretning for 2017/2018.
Dødsfald
Anja Lunding
Det var med stor sorg, at Judo Danmark modtog budskabet om at, Anja Lunding
Brønshøj judo klub er død. Anja var en af dansk judos helt store talenter.
Hun var flere gange dansk mester, og hun har været på de forskellige landshold.
Hun har derudover deltaget og vundet en mængde internationale medaljer for Danmark.
Anja var en glad pige, der altid var fuld fart på.
Anja vil blive savnet, hun har forladt os, alt for tidligt.
En dygtig og talentfuld judoka, er her ikke mere. Vores dybeste medfølelse går til de
efterladte.
Anja blev kun 23 år.
Æret være Anja Lundings minde.

Anders Lauridsen
Judo Danmark modtog det triste budskab, at Anders Lauridsen ikke mere er blandt os.
Anders Lauridsen kom fra Tomoe Kolding, hvor han også var en markant personlighed
som træner, dommer og leder.
Anders sad som formand for den daværende Vestkreds i judo-sektionen. Anders var
endvidere dommer i mange år, samt medlem af eliteudvalget.
Anders Lauridsen havde 1.dan.
En stor judoka er her ikke mere, og vores dybeste medfølelse går til de efterladte.

Æret være Anders Lauridsens minde.
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Tak for denne gang.
Det er med vemod, jeg nu skriver min sidste beretning.
Det har været 14 forrygende år som formand, 20 år i bestyrelsen og 41 år som judoka.
Jeg startede med judo i Kano Judoklub i 1976/77, siden hen blev det Gladsaxe, Kata/star, Judoxpressen og nu Lyngby Judo Klub. Jeg har været på landsholdet i mange
år, Dansk senior mester 8 gange i tre forskellige vægtklasser samt 4 gange DM for
hold med Kata/Star.
Når man reflektere over den tid der er gået, vil der dukke nogle højdepunkter frem,
jeg tænker her på World Cup i Vejen, som vi havde fået tildelt af EJU, det er det mest
prestigefyldte stævne vi har afholdt i dansk judos historie. Finn Nissen og undertegnede havde et fantastisk samarbejde omkring planlægningen sammen med GestenVejen.
Matsumae Cup står også mit hjerte nært, og det er i år 30 år siden det startede op.
Jeg har deltaget i dem alle, først som kæmper siden som formand. Det er altid meget
specielt når vores venner fra Tokai kommer og lærer os judo!
Det internationale netværk, har jeg også brugt kræfter på at forbedre, således at
Danmark er nogen vores omverden kan regne med. Da jeg gik ind i arbejdet som
formand, havde jeg ingen ide om hvor meget tid man bruger på det. Efterfølgende har
jeg så fundet ud af at formandposten svarer til et halvdagsjob - og til tider mere. Men
man gør det jo, fordi man brænder for det! Min mission har været at synliggøre dansk
judo i vores omverden. Der er stadig mange der ikke ved hvad vores sport er, til trods
for at vi har lavet judo i Danmark i 70 år.
Jeg vil gerne sige tak, til alle dem jeg har mødt på min vej igennem alle disse år. Specielt i bestyrelsen har der været en god kontinuitet, hvor medlemmerne har siddet
længe - det har gjort os rigtig stærke i vores omverden, at der ikke er konstante udskiftninger, som man ser mange steder. Specielt Søren vil jeg takke for hans store
opbakning i alle 14 år, Finn Nissen var også en stor ildsjæl, som var med på holdet i
mange år.
Også tak til Per Christensen, Alex Tolstoy og Carsten Jensen i Gradueringsudvalget,
det var også en spændende tid for mig der.
Der har dog også været årsmøder, hvor man bagefter stod tilbage med en halv bestyrelse. Det har givet udfordringer men vi har altid fundet en løsning. Det er åbenbart
noget der ligger i judoens dna, at man også kæmper udenfor tatamien.
Det vigtigste har dog været en stærk og stabil ledelse og det vil jeg takke bestyrelsen
mange gange for. Uden en bestyrelse og udvalgene, og en masse frivillige ildsjæle,
der bakker hinanden op, ville vi ikke have kommet ret langt.
Årets gang
En stor velkomst skal lyde til de nye formænd og bestyrelsesmedlemmer i klubberne
der er kommet til i årets løb.
Også en tak til dem der er gået af som ledere, rundt om i klubberne.
Der har været mange store oplevelser i årets løb, det er umuligt at komme ind på alt
hvad der sket i denne beretning, men jeg har fremhævet nogle områder. Ellers er det
jo primært udvalgsberetningerne der går i dybden med deres områder.
Vi har fået en ny 6. dan ved Jan Nielsen. Lisbeth Nielsen opnåede som den første
kvinde i dansk judo 3. dan. Stort tillykke til jer.
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En af de helt store omtaler vi fik, var af EJU med vores ”Kvindernes judo kampdag”!
Hvis du ikke har set omtalen, kan du se den her http://www.eju.net/denmarkfocuses-on-womens-day-5714
Dette koncept eller ide, har EJU taget til sig.
Karina fik en hel side på EJUs hjemmeside, hvor hun beskrev projektet i Danmark
”Kvindernes judo kampdag”.
Det er rigtigt godt gået, vi har aldrig før fået så stor omtale af EJU som dette.
Sportslige resultater
Endnu et år, med masser af gode danske resultater.
Jeg vil kun fremhæve et par enkelte, resten fremgår af eliteudvalgets beretninger og
rapporter.
Vi fik for første gang nogensinde! En kæmper der opnåede en sølvmedalje ved et
Grand Prix stævne. Det var Emilie Sook der opnåede dette fantastiske resultat, der er
et af de bedste senior resultater i mange år.
Dette resultat betød, at Emilie Sook og træner blev inviteret, med alt betalt fra IJF, til
IJF World masters St. Petersburg.
Det er absolut det stærkeste stævne, man kan deltage i. Det er kun inviterede kæmpere fra verdensranglisten der kan deltage her.
Det var også første gang, en dansk kæmper var med her.
Ved EM for juniors i september i Maribor, Slovenien opnåede Lærke Olsen og Ma-

thias Madsen begge en flot femte plads.
Jubilæum
Peter Nilsen 40 år som formand i Dragør.
Gesten-Vejen 50 år Jubilæum
Gerlev Idrætshøjskole 80 år.
Svendborg 60 år.
En stor tak til alle klubberne der velvilligt stiller lokaler og arbejdskraft til rådighed for
Judo Danmarks aktiviteter. Husk at det jo er jer klubber, der er Judo Danmark.
En speciel tak til dem der fratræder deres tillidsposter, af den ene eller anden årsag, i
Judo Danmark. Jeg håber at I på et andet tidspunkt vil få lyst til at være med igen:
Mastersudvalget Anders Lindberg
Dommerudvalget Mads Heller
Stævneudvalget Kjeld Knold
Kommunikationsudvalget Asmus Rasmussen
Fmd. Breddeudvalget Tommy Sachse Nielsen
.
En særlig stor tak til Tommy Sachse Nielsen, der træder tilbage som formand for
Breddeudvalget. Tommy har siddet i Breddeudvalget siden 2014 og før det i stævneudvalget siden 2011.
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Tommy har gjort en uvurderlig indsats med breddejudoen, f.eks kvinde judo, judoens
dag, skole judo, DIF strategimøder, og derudover har han haft et unikt samarbejde
med Karina. Sidst men ikke mindst har Tommy været en god sparringspartner for
mig, vi har hurtigt kunne blive enige om nogle nye tiltag - hvor jeg nok er lidt konservativ har Tommy gået til opgaverne med det samme.
Tommy har også deltaget med undertegnede i de internationale kongresser og nordiske møder, samt været et værdifuldt medlem af hovedbestyrelsen.
Tommy forsætter dog heldigvis i sin dommergerning
Jeg takker af for denne gang, der er ikke noget dramatisk i dette, jeg har bare valgt
at søge nye udfordringer. Der er ro på det organisatoriske, økonomiske og politiske.
Så en ny formand og bestyrelse kan starte en ny epoke roligt op.
Årsmappen
Årsmappen indeholder traditionen tro, bilag med diverse resultater, referater, love og
hædersbevisninger. I anledningen af at det i år er 40 år siden, at sektionerne i DJU
startede deres egen bestyrelser, har jeg lavet en oversigt over de bestyrelser der har
været i Judo Danmark de sidste 40 år. Det er et rimeligt stort arbejde, men efter min
mening er det et vigtigt stykke historie.
Jeg håber at der er en der vil fuldføre opgaven, så udvalgene også kom med på et
tidspunkt.
Til dette årsmøde er der også en del forslag, et af dem er forslag til nyt pensum, det
er nogle spændende ændringer, det nedsatte udvalg er fremkommet med. Nye stævnereglementer skal også behandles.
Udvalget der har lavet forslagene til nyt pensum er Morten Wiberg, Thomas Knold og
Georg Wangel - tak skal I have, det er er et virkeligt flot stykke arbejde I har lavet.
Opbevaring af materiale
Jeg har nævnt det mange gange, og jeg vil gøre det igen. Det er yderst vigtigt, at vi
dokumenterer vores fortid, pludseligt er det for sent og alle data kan være væk! Man
får en ny hjemmeside og får måske ikke alt med over, man bliver måske hacket, og
alle data forsvinder fra ens servere eller computer.
I en tid, hvor data bliver gemt på servere, og email sendes og modtages i en uendelig
strøm, går der desværre også noget historie tabt undervejs. Efter Bulletinen ophørte
og sidenhen Info, er det yderst begrænset hvad vi får på tryk. Derfor har jeg brugt
årsmappen som det sted, hvor man kunne samle op på årets gang, og bruge det som
en kilde, der er i papirform og elektronisk form. Der var overvejelser om kun at udsende årsmappen elektronisk i år, det kommer nok på et tidspunkt, men husk altid at
gemme et par eksemplarer til rigsarkivet m.v.. Vores Dan arkiv, danske mestre, pokaler, fortjenstegn m.v. er vigtige at opdatere hvert år, ellers går det tabt med tiden.
Jeg repræsenterer DJU ifbm. DIF museum, som netop arbejder med idrætshistorie og
opbevaring af materiale.
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Når I som klub står med noget ældre materiale, som I ikke ved hvad I skal gøre af, er
det altid godt, at gå til sit lokalarkiv eller rigsarkivet med sine dokumenter og billeder.
De vil meget gerne have materialet til eftertiden.
Jeg har fået samlet og genoptrykt gamle referater, og diverse sager igennem mange
år, der jo er vores fælles judo historie.
Meget af dette materiale vil jeg lade tilgå DIF museum eller rigsarkivet, så hvis der en
dag er en der vil forske eller skrive vores historie, kan man finde materialet der.
DJU 1948-2018
Under 2. verdenskrig 1940-1945, skabtes de første spirer til at lave judo og jiu-jitsu
klubber i Danmark. Inden da var der dog skoler, der var begyndt at undervise i selvforsvar og håndgemæng. De første egentlige klubber var Fredericia, Holbæk, Hvidovre
og Københavns judo klub.
DJU’s første formand Knud Jansson havde en meget stor aktie i, at udbrede sporten
de første år. Som altid når noget startes op opstår der også konflikter, så Unionen
blev sprængt i 1952, og delt i to forbund. De fandt så sammen igen i 1970 for at blive
optaget i DIF.
I år er det så 70 år siden, at dansk judo blev grundlagt og etableret som et forbund i
Danmark. Dette forbund blev kaldt Dansk Judo Union, DJU. Dette er mange år siden,
og meget har også ændret sig igennem de 70 år.
Vores forfædre havde nok ikke forestillet sig et DJU, med 4 ansatte medarbejdere, og
5600 medlemmer med huse i Idrættens Hus i Brøndby.
I 1998 blev det vedtaget, at Dansk Judo Union skulle hedde Dansk Judo & Ju-jitsu
Union. Det der kendetegner fortiden og nutiden og forhåbentlig også fremtiden, er
den række af engagerede ildsjæle der igennem årene har gjort det muligt, at vi i dag
(01. maj) kan fejre 70 år med organiseret judo i Danmark. Igennem årene er der
kommet nye idrætter til, og andre er gået ud af DJU, andre har igen dannet deres egne forbund. (Kendo, Taekwondo og karate)
Et stort tillykke med DJUs 70 års jubilæum.
I år er det også 40 år siden, at man afholdte de første årsmøder i de daværende sektioner. På det tidspunkt var der 5 sektioner: Judo, Karate, Ju-Jutsu, Jiu-Jitsu, og JiuJitsu mærke/bælter.
De er siden hen blevet til to, nemlig Judo Danmark og Ju-Jitsu Danmark.
Det første ordinære sektionsmøde i judo fandt sted lørdag d. 20. maj 1978 i Aarhus.
Her blev den første bestyrelse og de første udvalg valgt.
Det blev nemlig besluttet ved en lovændring på DJU repræsentantskabsmødet i 1977,
at give sektionerne mere ansvar og selvbestemmelse. Det var i erkendelse af, at der
trods alt er stor forskel på de forskellige idrætter.
Det skulle ikke være en top styret organisation, men et administrativt samarbejde.
Det sportslige hørte til i de forskellige idrætter.
Den daværende sektionsformand Erik Nielsen skriver i sin beretning i 1978
Citat: ”I Judo sektionen har vi i løbet af de sidste par år fået reglementer for vores
forskellige udvalg. Vi kan i dag slå op i håndbogen og læse os til hvad man skal gøre i
en given situation.

5

Ikke alle er tilfredse med disse regler, men det er efter min mening, vi her har fået et
gode, som vi har savnet i mange år.
Måske er der visse ting i reglerne der skal laves om. Men så må man blot finde ud af
at gøre reglerne bedre.”
Det må man sige han fik ret i, igennem de sidste 40 årsmøder har der været ændringer og forbedringer af vores love og vedtægter, og i år er ingen undtagelse.
Igennem årene har der været diverse strukturændringer. Tilpasninger af vores love og
reglementer, magtkampe og personstridigheder, har kendetegnet organisationen
igennem alle årene.
Men nu er vi så blevet 70 år! Det er jo ikke rigtigt rundt, men det er alligevel flot og
godt gået af os alle. Det skal markeres ved en reception og frokost på årsmødet.
Her vil der være mulighed for at se gamle udklip, gamle billeder og film m.v.
Årsmøde 2017
Årsmødet 2017 blev begivenhedsrigt, da der blev stillet et mistillidsvotum til dele af
bestyrelsen af nogle enkeltpersoner og klubber. Konsekvensen blev, at der var stor
opbakning til den siddende bestyrelse. Det vil jeg sige jer klubber tak for.
Efterfølgende har vi i bestyrelsen arbejdet hårdt og målrettet på, at få vores aftaler
med DIF og andre samarbejdspartnere på ret køl igen. Alexander Bakke blev valgt til
ny Sportschef, og det har betydet en kæmpe forandring. Alexander har det der skal til
med hans baggrund, som tidligere landsholdskæmper og hans store indsigt i elite og
talent arbejdet. Der var en masse at gå i gang med i eliteudvalget, indtil videre har
udvalget formået, at få sat en ny struktur på plads, lavet strategier og politikker og
lagt nogle mål for de kommende år. Rigtigt godt gået!
Ny landstræner
Peter Scharinger er blevet ansat som fuldtids landstræner i Judo Danmark.
Peter er gået til opgaven med stor ildhu. Peter har en enorm viden om judo, og den
internationale judoverden. Peters netværk har betydet at vi har fået hjælp til forskellige camps og stævner.
Peter har en god måde at beskue tingene på, og er meget dedikeret omkring jobbet
som landstræner.
Jeg håber at vi kan lave en forlængelse af vores aftale med Peter mindst til efter OL
2020.
Tak til Peter, som til trods for sine korte tid, allerede har rykket os meget.
OL 2020
I vores strategi er målet at få kvalificeret en eller flere til OL i Tokyo i 2020.
Det er enormt svært, men på grund af at vi har været lidt forudseende, er det lykkes
Emillie Sook at få en del point skrabet sammen. Det gør at hun p.t er nr.31 i -70 kg
på verdensranglisten, det er højt oppe på listen allerede på nuværende tidspunkt.
Lærke Olsen har vist en støt stigende formkurve og er nu nr. 76 i -63 kg.
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På nuværende tidspunkt er det Emilie og Lærke, der har størst potentiale for at kvalificere sig til OL i 2020.
En OL kvalifikation vil formentlig også betyde støtte fra Team Danmark, som vi virkelig har brug for.
Vi håber alle i dansk judo, at det vil lykkes.
Ny sponsor
Efter en del år med Green Hill og siden Nipponsport, satte vi sponsoratet i udbud og
havde faktisk fire forhandlere der ville sponsorere os.
Det er primært Leon Lauritsen fra eliteudvalget, der har kørt processen, der endte op
med at vi fik Ippon-Shop fra Tyskland, som vores nye sponsor. Tak til Nipponsport for
det gode samarbejde.
Ippon-Shop gav os et meget stort tilbud, som vi ikke kunne sige nej til.
De sponsorer en mængde landshold rundt om i Europa, og nu også i Danmark.
Jeg håber at I vil støtte vores nye sponsor, som støtter vores landshold.
I kan se mere på deres hjemmeside her https://www.ippon-shop.com/de
Mere vil følge løbende på vores hjemmeside.
Judoens dag
D. 28 oktober 2017 var det grundlæggeren af judo, Jigoro Kanos fødselsdag. I den
anledning blev der afhold World Judo Day i hele verden.
Årets tema var courage. Det var et meget velvalgt tema, da mod er en stor og vigtig
bestanddel af det, at være judoka. En del danske klubber var med, men der kan være
mange flere med til næste år!
Sekretariatet/IKC
Vores fælles DJU sekretariat, som vi har i fælleskab med Ju-jitsu Danmark i Idrættens
Hus, er flyttet til nye lokaler.
Vi besluttede i hovedbestyrelsen, at flytte vores sekretariat til Idrættens Kompetence
Center (IKC). Primært fordi vi fra DIF mister ca.70.000 kr. årligt i de næste 4 år. Det
afstedkom at vi måtte finde nogle besparelser, da mange andre udgifter også er stigende.
Ved at spare husleje og andre driftsopgaver, kan vi stadig holde vores nuværende aktivitetsniveau. I IKC er der tilknyttet mange andre forbund. Principielt har vi kun et
par skriveborde og nogle skabe samt vores pokalskab, resten står nu i kælderen i IKC.
Vi håber, selvom det er lidt svært lige nu for Vini og Susanne, at de vil falde godt ind i
et fælles kontor.
Udover Vini og Susanne har vi også vores Udviklingskonsulent Karina Sørensen.
Hun har været en stor og vigtig tovholder i vores strategiarbejde med DIF.
Udover dette vigtige arbejde har Karina gang i en mængde udviklingsprojekter og
klubbesøg, som I kan læse nærmere om i hendes beretning. Karina sidder også i IKC.
Tak for et godt samarbejde med sekretariatet og IKC.
Bestyrelsen
Bestyrelsen har afholdt 4 bestyrelsesmøder.
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Bestyrelsen har behandlet diverse klager og henvendelser, som er kommet både internt og eksternt. Vi har bl.a. arbejdet med kommunikation, ny sponsor, Danish Open,
og Nordiske Mesterskaber. Jeg vil benytte lejligheden til, at takke bestyrelsen for en
rigtig god og konstruktiv dialog til vores møder og i den daglige drift af Judo Danmark. Alle er meget passioneret for judoen og bruger rigtigt meget fritid, for at få det
hele til at løbe rundt.
Referater fra bestyrelsen kan ses på www.judo.dk
DJU
DJU er en paraply-organisation for Judo Danmark & Ju-Jitsu Danmark, hvis vigtigste
funktion er at være bindeled til DIF og vores fælles sekretariat.
Hovedbestyrelsen består pt. af 6 medlemmer, hvoraf judo har 3 medlemmer. Søren
Sejer Sørensen, Tommy Sachse Nielsen & undertegnede Martin Kirkhammer.
I den daglige drift af DJU har vi en daglig ledelse, der består af de tre formænd for
henholdsvis DJU, Ju-Jitsu og Judo Danmark.
Der har været afholdt 4 HB-møder, som er noget mere end normalt, som typisk er er
et møde om foråret og et om efteråret.
Vores fællesøkonomi må siges, at være sund og velkørende.
Der er i løbet af året aftalt en ny økonomisk fordelingsnøgle imellem Judo og Ju-Jitsu.
Fordelingsnøglen er den procentsats vi fordeler midlerne efter, når DJU har fået til de
faste omkostninger.
Vores omkostninger til måttetransport er stadigt stigende og på et tidspunkt når vi en
smertegrænse for, hvor meget det kan koste at holde et stævne!
Vi bruger rigtigt mange penge på indkøb og transport af måtter og udstyr.
Hovedbestyrelsen, har brugt meget tid på strategiarbejdet og flytning af vores sekretariat. Trænerhus og klublederuddannelse har også været fokusområder
Tak til HB for samarbejdet.
DIF
DJU har fået en ny konsulent i stedet for Jon Mortola Hansen, tak til Jon.
Nicklas Bjaaland er vores nye DIF-konsulent. Nicklas skal hjælpe os med strategierne
og øvrige opgaver, der kan komme løbende i forhold til DIF. Nicklas er positiv overfor
vores strategier og opfølgning af dem. Der er dog en del udvalg der skulle nedsættes,
i den nærmeste fremtid, men strategien er dynamisk og der var plads til ændringer
løbende. Selve strategiopfølgningen bliver lige efter årsmødet, og der vil være opfølgning hvert halve år. Det er så DIF og DJU hele tiden kan følge op på at strategiarbejdet bliver udført.
Den ene af DIFs næstformand, Hans Natorp har været til møde i Sportaccord, hvor
han havde et møde med IJF, vi havde på forhånd sat Hans ind i de udfordringer vi har
med, at for få midler til udvikling og kvalifikation til OL.
Det lader til IJF har været lydhøre, og at DIF også kan se, hvad vi kæmper med internationalt.
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Jeg deltog på DIFs årsmøde om fredagen d.04.maj, hvor en mængde ting bliver
vendt. Der er stor fokus på medlemstilgangen til DIF, og hvordan medlemmerne fordeler sig aldersmæssigt, her er DJU som en samlet enhed pænt med. En af de grupper der har størst fremgang er +60 år, som er en gruppe der bare bliver større. Her
skal vi også tænke gode tilbud ind for den gruppe, hvis vi vil fastholde dem fremtiden.
DIFs formand Niels Nygaard er blevet valgt til EOC som vicepræsident.
Store fælles elitecentre der skal kunne lave test, forskning og viden om eliteidræt
er stadig under udvikling, og centrene vil blive tilknyttet universitetsbyerne. Man har
endnu ikke besluttet, hvor de skal ligge, men uanset hvad skal vi være med her!
Doping kaster stadig sin kedelige skygge henover idrætten, og skal bekæmpes med
alle midler. Heldigvis har vi i dansk judo været forskånet for dopingskandaler de sidste mange år.
Danish Open
D. 10.-11. februar 2018.
Så lykkes det endeligt efter mindst 10 år, hvor vi har talt om det! Danish Open blev
afviklet i Vejle og igen fristes man til at sige, var det Vejle Judoklub der med stor professionalisme og nytænkning fik afviklet det første Danish Open.
Et fantastisk stævne med rigtig mange deltagere, rigtig god stemning og en masse
side events - en rigtig Judo festival!
Der blev sendt live streaming fra stævnet, så hele verden kunne følge med. Til Danish
Open var der også skabt mulighed for at vinde individuelle pengepræmier.
Hvis dette koncept kan holdes og udvikles med Matsumae Cup i lige år og et Danish
Open i ulige år, så kan vi på sigt forsøge at få et EJU stævne til Danmark eller på sigt
et EM.
Det kræver rigtigt meget og koster desværre også rigtigt meget, bare det at få stævnet tildelt koster 25.000 euro.
Tak til Vejle og hele holdet bag Danish Open, det var det flotteste stævne jeg har set
på Dansk jord nogensinde.
Improve your club
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. Vi har været
så privilegeret at få muligheden for denne event af EJU. Det vil blive afviklet i forbindelse med sommerlejren på Gerlev, man kan dog godt deltage uden at være på lejren.
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.
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Nordisk Mesterskab
Danmark er vært ved de Nordiske mesterskaber i Hillerød.
Det er en kæmpe opgave at løfte et så stort et arrangement. Det er jo en opgave vi
har hvert femte år.
Tre klubber er gået sammen om stævnet, Brøndby, Helsingør og Hillerød.
Tre klubber med stor erfaring i stævner, så det skal nok blive et godt NM.
Kom og se noget godt judo og støt de danske kæmpere samtidig.
Stævnet bliver afviklet d. 26.-27. maj 2018 i Frederiksborg Hallen.
Fra stævnet vil der også være live-streamning.
Økonomi
Judo Danmark kommer ud med et underskud i 2017 på kr. 69.946 kr.
I budgettet for 2018 har bestyrelsen hævet gebyret for gradueringer, netop fordi vi
mangler indtægter for at få det til at balancere. Hvis det nye pensum bliver vedtaget,
vil det også betyde færre gradueringer og dermed mindre indtægt her.
Vi vil også stille et forslag om at hæve licensgebyret, for at vi kan fastholde og udvide
vores aktiviteter, specielt en satsning for OL 2020, koster mange penge.
Det vedlagte regnskab med budget i årsmappen, er Judo Danmarks regnskab! Ikke
DJUs.
DJUs regnskab bliver godkendt på repræsentantskabsmødet i DJU, hvert andet år næste gang er i 2019.
Vores kasserer Søren Sejer Sørensen, har igen gjort et stort stykke arbejde for at få
regnskabet gjort færdigt og revideret. I DJU regi er en del af vores midler investeret i
mellemlange statsobligationer, for at vi på den måde kan få et fornuftigt renteafkast
af vores indestående.
Internationalt
Der har været EJU og IJF kongresser i forbindelse med VM i Budapest.
IJF kongressen foregik d. 25. august 2017.
Tommy Sachse Nilsen og Martin Kirkhammer deltog fra Danmark.
Der var også nordiske møder i den forbindelse.
IJF præsident Marius Vizer blev genvalgt for en ny periode.
Det bærer meget tydeligt præg, af en mere og mere professionel organisering af IJF.
IJF er hurtig til at ændre regler, og der er en konstant udvikling.
Det skyldes også de store krav, der kommer fra IOC.
De nordiske lande har et fint samarbejde på formandsniveau. Vi har lidt de samme
udfordringer, med økonomi, medlemmer, trænere m.v.
Men sammen er vi stærke politiske og en fælles nordiske stemme er noget man lytter
til i EJU/IJF.
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Vi har fået støtte til flere kæmpere fra EJU til OTC. Fra IJF har der været støtte til flere
stævner. Tak til EJU/IJF for alt den support vi får her.
Møde med EJU i København d. 16.01.2018
EJU havde bedt Danmark, om at arrangere et møde med WHO, hvis europæiske hovedkvarter ligger i København.
Det havde ikke været muligt for EJU, at få dette møde sat op, men med Karinas ihærdige indsats lykkes det at få møde hos WHO sat i stand.
Fra Danmark deltog Karina Sørensen og Martin Kirkhammer.
Mødet handlede om, at få WHO til at anerkende og anbefale EJUs program: Safe fall
program. Som et middel til, at undgå faldskader. Det skal ske ved at træne faldteknik.
Hvis der er noget der er lidt unikt for judo er det ukemi, så her kan vi måske få en ny
lille niche til at promovere judo, og samtidigt være med til at hjælpe til, at man undgår faldskader i vores omverden.
WHO var ikke afvisende, men ønskede noget mere videnskabelig dokumentation som
EJU er ved at indhente nu.
Dejligt at vi kunne hjælpe EJU, når de altid hjælper os.
EJU opfordrede os til at gå med i projektet. Karina har taget bolden, men som næsten
altid, skal der bruges frivillige kræfter, jeg tror dog vi nok skal komme med i programmet.
Afslutning
Det kan konstateres, at også sæsonen 2017/2018 har været et endnu godt og spændende år for Judo Danmark.
Det er lykkes for Judo Danmark at opretholde et ganske højt aktivitetsniveau, hvor
aktiviteterne for langt hovedpartens vedkommende er blevet gennemført tilfredsstillende og med mange deltagere. Der er dog stadig plads til mange flere!
DM 2017 i Skanderborg arrangeret af Sjelle-Skjørring, var et godt DM i flotte kulisser
med mange deltagere, og en masse god judo.
Vi har også fået judo på programmet på Ikast-Brande Gymnasium, som også er blevet en ny klub hos os.
Tommy Mortensen og Bent Hagelskjær er ankermænd på dette nye initiativ, som jeg
tror er vejen frem for dansk judo. Nemlig at man kan kombinere uddannelse og elitejudo samtidigt.
De gode resultater har kun været muligt gennem en meget engageret og utrættelig
indsats af hele Judo Danmark.
Der skal således herfra lyde en meget stor tak til alle vore medlemmer og klubber
samt til DJU’s sekretariat, bestyrelsen, udvalgene, sponsorerne, dommerne, trænerne
og forældrene for endnu en flot indsats i 2017/18.
En stor tak til alle jer klubber der velvilligt stiller lokaler og arbejdskraft til rådighed
for Judo Danmarks aktiviteter.
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Ligeledes en tak til DJUs ledelse, Danmarks Idræts Forbund, Tokai, IJF, EJU, og NJU.

Mennesker gør det bedste de kan, med de ressourcer de har på et givent
tidspunkt!

Med de bedste Judo hilsner, og tak for kampen!
Martin Peter Kirkhammer
Formand
Judo Danmark
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Breddeudvalgsformandens beretning for 2017/2018
Udvalgene under Breddeudvalget udfærdiger selvstændige beretninger for deres aktiviteter.

Aktiviteter ud over udvalgenes arbejde i 2017/2018
Breddestrategi
Tre afholdte strategi-klubmøder i efteråret 2017 i hhv. Brøndby Judo Klub, Vejle Judo Klub, Aalborg
Judo Klub
Følgende klubber deltog i klubmøderne:
Amager Judo Skole, Brøndby Judo Klub, Brønderslev Judoklub, Dragør Judo Klub, Gesten-Vejen
Judo Klub, Gladsaxe Judoklub, Hillerød Judo Klub, Horsens Judo Klub, Jerslev/Sterup, Judoklubben
Mitani, Korsør Judoklub, Måløv Judo Klub, Ry Judoklub, Silkeborg Judo Klub, Sjelle-Skørring Judo,
Vejle Judo Klub, Vestfyns Judoklub, Ørsø Judo Klub, Aalborg Judo Klub.
Svarende til 19 klubber.
-

Formålet med de tre regionale klubmøder var at inddrage klubberne i den 4-årige
strategiaftale, der er indgået med Danmarks Idrætsforbund.
Derudover var formålet at diskutere fremtidens judoklub, hvilke muligheder som strategien
tilbyder klubberne, og hvordan vi kan dele viden og hjælpe hinanden bedst muligt.

-

Sammenfatning
Strategiaftalen med DIF indeholder 3 spor: 1) Klub og organisation, 2) Talent og Elite og 3) Vækst. Du
kan læse mere om strategiaftalerne her: http://dju.dk/dju-strategi-i-pixi_bogsform-pr-2017/
Klubdeltagerne bidrog med mange gode input til strategisporene og hvorledes at vi kunne løfte aftalen
i flok. Herunder er en opsummering af ideerne. De enkelte ideer er inputs til de konkrete
handlingsplaner.
Spor 1: Klub og organisation
x Bestyrelsens håndbog, bestyrelsens arbejde, støtte/pligter/rettigheder
x Trænerens håndbog, Træningsplan, ATK, 1-2 træner, Trænerhuset
x Værktøjer
Spor 2: Talent og elite

x
x
x

Implementering af ATK
Styrke fællesskab og holdånd
Overveje om talentcentre/kraftcentre kan rotere mellem klubber

Spor 3: Vækst
x Fastholdelse – hvem er alfahan/-hun, sociale relationer
x Rekruttering – anbefalinger, skoleprojekter, SFOer, lokalaviser, opvisninger
x Værd at vide – hvad sker der rundt i den andre klubber
Judo i dagtimerne – på skoler og institutioner
Vi er lykkes med at få Judo ind i heldagsskolen.
I 2016 blev der gennemført 13 projekter.
I 2017 blev der gennemført 18 projekter.
I 2018 er der indtil nu gennemført 5 projekter. Der er minimum 4 nye projekter på vej. – Men vi skal
gerne på niveau med 2017.
Tusinde tak for de gennemførte projekter.

Jeg håber på, at der fremover kommer til at køre op til 20 projekter om året. Der er 1200 folkeskoler i
Danmark, så er der virkelig mulighed for at få udbredt vores Judo / sport / kultur.
Vi er bekendt med, at I har kørt flere projekter mellem klubber, skoler og kommuner som Judo
Danmark ikke er involveret i – stor tak herfor og fortsæt med dette!
Skolejudoen vil være en væsentlig indgang til at møde potentielle nye medlemmer. Skolebørn får
øjnene op for Judo. Lærere og pædagoger beundrer vores pædagogik og evne til at styre 20-30
elever. Forældre oplever børnenes selvværd vokse.
Når de potentielle medlemmer ikke kommer til klubben – så må klubben ud at møde de potentielle
medlemmer
Judo Danmark modtog en skrivelse fra IJF, Larisa Kiss – Her følger et uddrag”…. Furthermore, last
week we visited SportAccord Convention in Bangkok and Mr. Rouge here in cc and myself had a

meeting with the Danish NOC. We mentioned the talented athletes and the financial struggles your
federation has, as well as the successful Judo in Schools project.”
Folkekirkens skoletjeneste
Projekt Dit og Mit – hvor går grænsen? Projektet er for indskolingen (1. - 3. kl.).
Vi har allerede haft forløb i Helsingør, Århus, København, Frederiksberg og Dragør. Følgende
klubbers instruktører var involveret: Amager Judo Skole, Brønshøj Judo Club, Judoklubben
Mitani, Helsingør Judo Klub, Frederiksberg Ju-Jutsu Klub.
Antal forløb: Helsingør stift: 52 klasser, Københavnsområdet 101 klasser, Århus stift: 22 klasser
Der kører en ny runde i efteråret omkring Odense og Sydfyn og jeg er oplyst om, at følgende klubber
allerede har meldt sig som ressourcer; Kodokan Odense, Fredericia Judo og Ju-Jutsu Klub og
Svendborg Judoklub.
Kvindejudo
Kvindejudoen er kommet for at blive. Siden 1992 har kvinderne været med til OL.
Til OL 2020 vil man have mixed hold, hvor der er både kvinder og mænd på samme hold.
Vores bedste seniorudøvere / elite er kvinder, Emilie og Lærke. Vores bedste IJF dommer er også en
kvinde, Klaudia.
Vi skal være meget bedre til at ”fange” piger/kvinder ind i vores sport og klubber. Vi skal være meget
bedre til at fastholde vores piger/kvinder. For at lykkes skal der laves flere specifikke tiltag til piger og
kvinder. Vi skal have flere kvindelige udøvere, bestyrelsesmedlemmer, dommere og trænere – vi skal
have flere kvinder i Judo Danmarks udvalg og bestyrelse. Vi har brug for, at der er diversitet i judoen –
køn/alder/elite/bredde/etnicitet mv. Det er alt andet lettere at lade sig involvere når der er andre man
kan spejle sig i.
Kvindernes Judokampdag antal deltagende klubber:
I 2017 deltog 4 klubber
I 2018 ville 7 klubber deltage. 2 klubber aflyste pga. for få deltagere. 5 klubber gennemførte deres
arrangementer.

Jeg vil indtrængende bede jer – klubber – om at deltage på Kvindernes Judokampdag. Jeg vil bede jer
om, at I laver rene pige-kvindetræninger og at I sender jeres piger/kvinder til fællestræningerne.

Som jeg også skrev sidste år er Judo Danmark ”first mover” med kvindernes Judokampdag. Igen i år
fik vi EJU til at sætte fokus på dagen med artikler og reportager samt fik en anerkendelse af IJF.
Judoens dag – Jigoro Kanos fødselsdag – 28. oktober
IJF har siden 2011 valgt at fejre Judoen på verdens plan på Jigoro Kanos fødselsdag. Hvert år har et
nyt tema. IJF ønsker at vi ude i klubberne får promoveret vores sport ud til det omgivne samfund. Alle
skal kende og lære judoens fortræffeligheder – ikke blot som sport, men som et menneskeligt
opbyggeligt læringssystem.
I 2014 deltog 13 klubber
I 2015 deltog 10 klubber
I 2016 deltog 9 klubber
I 2017 deltog 14 klubber.
Jeg vil håbe, at vi i 2018 vil se, at samtlige klubber fejrer dagen. Karina vil være klar med
kampagnemateriale.
Judo for synshæmmede
Vi havde i 2017 møde med Parasport forbundet mht. at få fremmet judo for blinde/svagtseende i
Danmark. Internationalt er dette en stor sport under IBSA. IBSA og IJF har en samarbejdsaftale.
Parasport er klar til at støtte Judo Danmark mhp. deltagelse i Paralympics.

Kendte initiativer:
- Amager Judo Skole har startet hold op. Det samme har Århus Judo Klub forsøgt, men uden
held.
- I sommers var judo en del af Synscenter Refnæs sommerlejr, skal igen til sommer 2018
- Der kør judoforløb fra den 25/4 og frem til sommerferien én gang om ugen på Synscenter
Refnæs
- Sideevent til Matsumae Cup/Danish Open
- Landsforening af forældre til blinde og svagtsynede afholder Alle i bevægelse – Aktiv Familie
Weekend den 6. maj, hvor judo er på programmet. Forventet deltagere: ca 15-20 børn og
unge og ca. 30 forældre. Så aldersgruppen er 2 til 60 år.
Jeg vil bede klubberne om at være opmærksomme på, om der er blinde/svagtseende i jeres områder
og få dem inddraget i jeres klubber. Der skal ikke vises mange specielle hensyn i træningen. Tag evt.
fat i Mathias Krabholm herom.
Judo Danmark / Gerlev sommerlejr / samarbejde med EJU
I efteråret 2017 har vi indgået en ny samarbejdsaftale med Gerlev Idrætshøjskole. Aftalen regulerer
økonomi, rabatter, arbejds- og planlægningsopgaver for hhv. Judo Danmark og Gerlev
Idrætshøjskole. I forbindelse med aftalen er der også aftalt, at der skal ske evaluering af sommerlejren
i september/oktober for løbende at forbedre lejren og for i god tid at få tematiseret næste års lejr.
I forbindelse med Gerlev Sommerlejr 2018 er det lykkes os at få et EJU arrangement til Danmark Improve your club – med Hiroshi Katanishi. Jeg skal klart opfordre alle trænere til at deltage og lade
jer inspirere heraf. Temaet er træning og fastholdelse af unge.

EJU barsler med nyt – Safe fall – Og EJU vil gerne have at vi er med – svenskerne gik med i projektet
under EM I Israel 2018.
EJU vil gerne samarbejde om forældre/barn judo. Vi har givet dem kontaktoplysninger på tre

klubber (Brøndby Judo Klub, Gladsaxe Judo og Amager Judo Skole). Derudover har de fået vores
Familiehæfte, som de vil oversætte til engelsk.
Opråb til Judoklubberne!
Vi er lykkes ift. DIF med vores breddestrategi, vi er lykkes ift. EJU – vi får lov til at afholde
arrangementer og EJU vil gerne arbejde mere med os. Vi er lykkes overfor IJF – IJF støtter vores
elitekæmpere og IJF støtter Judo i skolen.
Vi er lykkes mht. promovering af Judoen – Judoen har flere gange været i landsdækkende tv – super
godt gået af Amager Judoskole – I har på en eller anden måde fået hul igennem til TV.
Vi har fået en ny samarbejdspartner – Zibrasport, som vil streame fra vores større / store stævner. Vi
arbejdede sammen med dem til DM 2016 i Helsingør. Zibrasport er selv vendt tilbage og vi fik
formidlet kontaktet til Amager Judoskole, således de fik streamet Copenhagen Open. Zibrasport
dækker også Nordiske Mesterskaber og DM 2018.
Det vi mangler er mere opbakning fra klubberne og udøverne. Jeg vil anbefale, at klubberne tænker
strategisk – 4 år frem – hvad vil I med jeres klub og Judo Danmark– skal alt være som nu – skal
klubben og Judo Danmark vækste – hvad skal der satses på.
Jeg vil anbefale, at klubben nærstuderer DJUs / Judo Danmarks strategi og indarbejder den i strategi
og handling. Jeg vil anbefale, at klubberne bruger vores udviklingskonsulent, Karina, til at få flyttet
ambitionerne for jeres Judoklub.
Tak til ildsjælene
Tak til klubber, trænere og udøvere der støtter op om vores tanker, arrangementer og ideer.
Tak til udvalgenes utrættelige indsats for Judoen
Tak til Kjeld Knold og Mads Heller som nu stopper i hhv. Stævneudvalg og Dommerudvalg – tak for
den mangeårige indsats – det er uvurderlig – den er værdsat!
Sidst men ikke mindst tak til Karina Sørensen (Udviklingskonsulent) for hendes utrættelige og meget
kompetente indsats. Det er virkeligt rart at samarbejde med Karina. Vi har brugt mange timer
sammen, hvor vi har diskuteret, hvorledes vi får fremmet Judoen og hvordan vi får engageret jer i
arbejdet.
Kære Judo Danmark – jeg giver nu opgaven videre. Der er masser af opgaver at gå i gang med. Der
er sat en god udvikling i gang.
Rei
Tommy Sachse Nielsen
Breddeudvalgsformand

Dommerudvalgets Formandsberetning 2018.
Frem til OL i Tokyo i 2020, sker der på dommersiden igen store ændringer, som gælder hele vejen rundt om
judoen, lige fra regler om Greb, kamptid, scoringer, straffe osv…
Nogle af grundene til at man har indført disse regler er bla. for at gøre judoen mere publikum venlig og
forståelig, når man ser på som tilskuer, samt naturligvis for at beskytte judo udøverne selv.
Det har også resulteret i et par ture til IJF/EJU seminar, for at få de sidste opdateringer med hjem til
Danmark og implementere dem i dansk judo.
Ja der sker rigtig meget i judo og for os dommere, men når det så er sagt, er det set med mine øjne blevet
lettere at være dommer.
På Rekruttering siden af nye dommere går det stille og roligt, trods vi gentagende gange reklamere for vi
godt kunne bruge nye dommere talenter. Et par stykker er det blevet til i sæsonen 2017/2018 men ikke
nok.
Vi har haft nogle dommere oppe til dommereksamen for at få et nyt og højere licens.
Her vil jeg gerne sige STORT TILLYKKE til følgende dommer som bestod til deres nye Licens.

Andrias Summerberg B licens.
Mathias Ingleby B licens.
Abdel, C licens.
Oliver Sachse, C licens.
Flemming Jensen, C licens.
Jesper Hjermitslev, C licens.

Stævne sæsonen har også kastet mange og fine stævner af sig. Her kan der bla. nævnes
Danskmesterskab.
Danish Open.
Ungdomsturneringer
Holdturneringer
Veteran stævner
(Vest og Øst kreds mesterskaber./Nordic championship) Ikke afholdt i skrivende stund.

Stævnerne er bare blevet bedre og bedre, større og større, samt arrangørerne er blevet bedre og bedre til
at afholde disse stævner.
Det hjælper os dommer med at få stævnerne afviklet på grundig vis.

Dommerseminar/Trænerseminar var en spredt succes, hvor vi i Vest havde 22 fremmødte, men hvor vi i
Øst måtte Aflyse, da der kun var tilmeldt 4.
Her vil jeg gerne venligt, men Bestemt, opfordre Alle dommere såvel som trænere til at deltage, da der som
tidligere nævnt er sket rigtig meget på regel siden.
Til sidst vil jeg gerne Takke mine udvalgskolegaer Mads Heller og Klaudia Asmussen for samarbejdet i
2017/2018, som er min første sæson som Formand for Dommerne i Danmark. De har været til Stor hjælp
gennem hele sæsonen.
Slutlig vil jeg gerne sige stor Tak til Mads Heller som Udvalgsmedlem. Mads har desværre valgt at stoppe i
udvalget grundet mangel på tid.
Det vil give plads til et nyt medlem, her har vi i udvalget peget på Steen Demant som nyt udvalgsmedlem.

Fra Dommerudvalget
Jesper Gordon.

ÅRSBERETNING FRA GRADUERINGSUDVALGET

Gradueringsudvalget ser tilbage på et godt og meget spændende år,med mange
gode kurser og nationalgradueringer.
Vi har afholdt Katakurser, gradueringskurser og inspirationskurser,sammen med
mange dygtige og engagerede judokaer.
Vi vil gerne fremhæve dem som har fået nye dangrader.
7 har fået 1.Dan
4 har fået 3.Dan
1 har fået 6.Dan
Stort tillykke herfra.
Det er også med stor glæde at der er blevet uddelt 3 æresdangrader i år.
Vi glæder os til et nyt og spændende år sammen med jer,hvor vi ser frem til en
masse timer på måtten med god judo.
På gradueringsudvalgets vegne.
Lars Maagaard

Årsberetning fra kommunikationsudvalget
I denne sæson har vi forsat den kommunikation vi har med klubberne og de danske judokaer. Vi er
blevet mere aktive på vores kommunikationsplatforme, og vi har været i god dialog med alle de
andre udvalgt i Judo Danmark. På nuværende tidspunkt er der minimum en fra hvert udvalg der
har adgang til vores facebookside, så vi kan få en mere levende facebookside og få alle nyheder ud
til jer.
Gennem dette år har vi også tilpasset regelsættene omkring opslag på vores
kommunikationsplatforme. Der er en god ramme og vi har haft en masse gode dialoger med de
implicerede.
Der er også flere og flere der bruger ku@judo.dk mailen. Det er her hele udvalget modtager mails,
og derved kan vi bedre fordele de løbende arbejdsopgaver mellem os.
Asmus har efter denne sæson valgt at stoppe i kommunikationsudvalget. Stort tak til Asmus for
hans arbejde.
Efter sidste årsmøde fik vi Ann med i kommunikationsudvalget. Ann kommer med en masse energi
og flere gode ideer. Ann stiller op igen og forsætter i kommunikationsudvalget.
Igen i år skal Karina nævnes. Hun gør en kæmpe indsats og vi har løbende en rigtig god dialog
omkring tingene på vores kommunikationsplatforme.
Det sidste vi har lavet er at tilføje en googlekalender. Dette har været en ønske fra
hovedbestyrelsen, sekretariatet, landstræneren, flere udvalg og flere af judokaerne i Danmark.
Dette har vi naturligvis været lydhøre overfor. Vi er ikke helt i mål med brugervenligheder på den
version vi har, men vi arbejder videre.
Tak til alle jer som kommer med input, hvad enten der er på facebook, pr. mail eller personligt, så
sætter vi stor pris på jeres input. Det hjælper os med at gøre kommunikationen i Judo Danmark
endnu bedre.
Vi glæder os til at arbejde videre og gøre kommunikationsudvalget endnu bedre næste år.
På vegne af Kommunikationsudvalget
Lasse Svane Weimar

Beretning Mastersudvalget 2017-2018

Der har siden sidste årsmøde været god aktivitet hos vores Masters og Veteraner.
Jesper Gundlach som for en tid befinder sig i USA. Vandt guld ved US Open. I juli.
Så havde vi en flok afsted til Eurometropole i Frankrig. Her fik Daniel Andersen og Boris Schuleit Sølv.
Daniel Dyhrberg og Luis Pablo Bronze og en 5 Plads til Karsten Kaspersen.
Ved WM i Oblia opnåede Tomas Ussing en 7 plads.
Vi har afholdt fællestræninger i Gesten Vejen, Brøndby, Ramløse og Brønshøj med fin deltagelse. Plus en
Movember træning i Brøndby med brødrene Mathias og Necklas Ferre' som trænere.
Vores årlige Masters Stævne i Odense var også velbesøgt med mange gode kampe. De 2 halvåbne
vægtklasser var et hit.
Der har også indsneget sig et par fossil træninger i Vejle, som vi ikke kan tage æren for.
Ved DM i Sjelle/Skjørring var der også tilmeldt mange Veteraner som fik nogle gode kampe.

Til sidst vil vi gerne sige Tak til: Anders Lindberg for hans engagement i udvalget gennem en årrække.
Du har været en god hjælp til vores årlige stævner i Odense og vi håber at du stadig vil give et nap med hvis
der er behov.

Med sportslig Hilsen
Mastersudvalget.

Dopingudvalget: årsberetning sæson 2017/ 2018

Nye doping regler fra 1. januar 2018

De væsentlige ændringer i WADA's dopingliste gældende fra 1. januar 2018 kan læses på ADD´s
hjemmeside. Jeg fremhæver blot de mest relevante og ikke alt for tekniske elementer.
Ændringer for stoffer og metoder forbudt til enhver tid (i og uden for konkurrence) :
Vedrørende forbudte stoffer
S3. Beta-2-agonister ( Astma medicin )
Der et blevet understreget, at gentagen dosering af salbutamol ( f.eks. Ventoline eller Airomir )
ikke må overskride 800 mikrogram i løbet af en periode på 12 timer
S5. Diuretika og sløringsstoffer
Glycerol blevet fjernet fra Dopinglisten p.g.a. minimal slørende effekt.
M2.2: Den tilladte volumen og timing af intravenøse infusioner er ændret fra 50 ml i løbet af en 6timers periode til 100 ml over en 12-timers periode for at give større fleksibilitet i forhold til sikker
administration af tilladte terapeutiske stoffer som for eksempel jern.
Stoffer:
S8. Cannabinoider
Cannabidiol er ikke længere forbudt. Syntetisk cannabidiol er ikke en cannabis-mimetic, men
cannabidiol ekstraheret fra cannabisplanter kan også indeholde forskellige koncentrationer af
THC, hvilket forsat er forbudt.
Alkohol er fjernet fra dopinglisten ud fra det synspunkt, at alkoholproblemer bør løses på anden
vis.

TUE
Rådgivning i brug af medicin samt udfyldelse af TUE er for det meste givet i forbindelse med
astmabehandling.

Deltagelse i:
EJU lægeseminar i Antwerpen 8. – 10. dec.
Efter mange år på Malta har man valgt at afholde seminaret i Belgien. Som altid var seminaret godt besøgt,
og der blev behandlet mange spændende emner, se venligst tidligere udsendte referat. Jeg vil dog nævne
Yuji Nimuras foredrag om hovedtraumer og især risikoen for blodprop i hjernen ved stranguleringer af + 60
årige. Seminaret bød på mange indlæg handlende om judo som helsefremme. Jeg tillader mig her at
omtale mit eget indlæg om judo som et led i diabetesbehandlingen, idet jeg håber at få startet et projekt.
Når judo er særdeles relevant, skyldes det flere forhold. Vi ved fra mange videnskabelige undersøgelser, at
fysisk træning forbedrer kroppens sukker regulering. Musklernes evne til at optage sukker fra blodbanen,
den såkaldte insulinfølsomhed øges ved træning. Vi ved, at insulinfølsomheden kun bedres i de muskler,
der trænes, vi ved, at en kombination af styrke og udholdenhedstræning er mest effektiv. Vi ved også, at
træningen skal være vedvarende. For at kunne træne effektiv og vedvarende skal man være motiveret –
f.eks. skal træningen være sjov. Projektet går derfor ud på at introducere judotræning for de personer med
type 2 – diabetes, som kan have en interesse for judosporten og gennem anerkendende coaching og
udvalgte test, at dokumentere træningssucces for disse. Endeligt at bibringe dem en træningsglæde og en
glæde ved at være en del af en judoklub. Målet er, at de fortsætter i judo og deres rejse fra ”fat to fit”.

DIF`s dialogmøde om hovedtraumer den 31. januar.
Et rigtig godt møde, hvor de fleste idrætsforbund var repræsenteret.. Der var gode oplæg om forebyggelse,
behandling og den efterfølgende genoptræning, samt diskussion i grupper.
Efterfølgende har DIF udsendt noget godt undervisningsmateriale. Materialet kan bruges direkte, men bør
på visse punkter tilpasses vores sport. Karina Sørensen er i dialog med Jørn Engvang fra trænerhuset om,
hvordan der kan undervises i hovedtraumer i forbindelse med træneruddannelsen. Måske er det også
vigtigt at tilbyde dommerne undervisning i emnet.
Dansk Idrætsmedicinsk selskabs årskongres den 1. – 3. februar. Et forum for idrætslæger og
fysioterapeuter, hvor man får opdateret siden viden og ikke mindst ”net-worket”. Kongressen er
international med over 1000 deltagere fra hele verden. Også her var hovedtraumer på programmet, ellers
var emnerne mere af behandlingsteknisk karakter.
Stævnelægefunktionen
Der har været en del snak om stævnelægefunktionen i relation til en skærpet lovgivningen omhandlende
tilsyn med sundhedspersoner, herunder stævnelæger og fysioterapeuter. Styrelsen for patientsikkerhed
lagde ud med, at alle stævnelæger, på lige fod med behandlende klinikker, skulle betale 4000 kr. om året til
dækning af risikobaseret tilsyn. Tilsynet går ud på at kontrollere stævnelægens arbejdsforhold, såvel
hygiejne, som nedskrevne arbejdsprocedure som journalisering. Heldigvis er der kommet så mange
protester, at gebyret er fjernet for personer, som arbejder frivillig. Efter min mening er problemerne dog
langt fra løst, blandt andet omkring registrering og journalisering. Sat lidt på spidsen, hvor meget journal

skal der føres for at udlevere et plaster og hvad med ansvar, hvis plastret er udleveret til en træner. – For
slet ikke at tale om den nye persondatalov.
Hjertestopkursus
Jeg har sammen med Karina Sørensen og Kent Hielscher fra Ju Jutsu deltaget i møde om hjertestopkursus
for JJ-udøvere. Jeg har aldrig fået nogen tilbagemelding om, hvorvidt hovedbestyrelsen har besluttet sig for
at etablere et sådan kursus. I henhold til oplægget kan det ikke anbefales herfra.
Faldteknik i skoleregi
Endelig er der planer om sammen med EJU og SDU at deltage i et projekt om faldteknik i skoleregi. Det kan
blive spændende.

Med venlig hilsen
Holger- Henning Carlsen
Formand for dopingudvalget

Udviklingskonsulentens beretning
-

Af udviklingskonsulent Karina Sørensen

I mit arbejde har jeg tæt dialog med hhv. DJUs, Judo Danmarks og Ju-Jitsu Danmarks bestyrelse og udvalg,
hvilket min beretning også vil bære præg af.
Denne sæson har – set fra mit perspektiv – budt på andre udfordringer end de forrige sæsoner, da DJU har
arbejdet hårdt på en 4-årige strategiaftale i samarbejde med Danmarks Idrætsforbund. Det har for mit
vedkommende betydet flere møder med fokus på enighed om prioritering af tiltag og indsatsområder i DJU og
sektionerne.

Det har bestemt været en spændende og lærerig proces, som viser forbundets retning for de næste 4 år. Det er
en retning, som vi kan drage lærerige erfaringer fra til fremtidige satsningsområder og næste gang, der skal
forhandles en 4-årige strategiaftale med DIF. Du kan læse light-udgaven af strategiaftalen mellem DJU og DIF
2018-2021 her: http://dju.dk/wp-content/uploads/2016/12/DJU-strategi-i-pixi_bogsform-2017.pdf
Igen i år har jeg været i dialog med mange klubber og frivillige, som
gang på gang viser mig imponerende engagement, motivation og
villighed til at gå langt for sporten. I har mange gode input og ideer,
som I skal have en stor tak for at dele med mig. Jeg vil rigtig gerne
løfte og arbejde videre med enhver idé, men ikke alle ideer bliver til
en virkelig med det samme, ikke pga. modvillighed men derimod
manglede tid – det er ærgerligt at der ikke er flere timer i døgnet.
Men jeg noterer alle ideer, så de ikke bliver glemt. Jeg tager derfor
altid meget gerne mod jeres input og vil altid forsøge at realisere
dem.
På de kommende sider vil jeg nævne nogle af de arbejdsopgaver og tiltag, som jeg har været involveret i. Det
skal nævnes, at uden jeres opbakning til diverse tiltag, som DJU, sektionerne og jeg igangsætter, vil det ikke
være muligt. Vi håber derfor, at I fremover vil bakker godt op om vores tiltag. Tiltagene er til for jer, jeres
medlemmer og sportens fremtid.
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Undersøgelse af medlemmers frafald
Hvorfor stopper medlemmerne i din klub?
DJU, herunder Judo Danmark og Ju-Jitsu Danmark, arbejder hele tiden på
at udvikle sporten og forbedre kvaliteten af tilbud til klubber og
medlemmer. Det bedste grundlag at udvikle sig på og tilbyde aktiviteter
og tilbud, der passer til brugerne. DJU har som bekendt fået godkendt
strategiaftalen 2018-2021 af DIF. Et af de tre strategiske spor i
strategiaftalen er ”Vækst”. For at blive klogere på medlemmernes
bevæggrunde for at forlade klubberne, har vi, i samarbejde med DIFs
analyseafdeling og fire andre specialforbund, herunder Badminton
Danmark, Dansk Tennis Forbund, Danmarks Bowling Forbund og Dansk
Triatlon Forbund, udviklet et spørgeskema til tidligere medlemmer. Efter
endt undersøgelse kan vi se resultaterne specifikt for hvert forbund, men
vi vil også kunne se tendenser på tværs af de fem forbund.
I skrivende stund er spørgeskemaet stadig aktivt og resultaterne herfra
er derfor stadig ukendt. Men jeg vil benytte lejligheden til at takke for
jeres besvarelser. Med denne indsigt bevæger vi os væk fra gisninger til
at have konkret viden og mere substans og retning for vores initiativer.
På baggrund af resultaterne vil vi komme med anbefalinger til jer samt igangsætte aktiviteter. Vær derfor åben
overfor anbefalingerne og se mulighederne i initiativerne. Læs mere om undersøgelsen her:
http://dju.dk/hjaelp-os-med-at-blive-klogere-paa-medlemsfrafald/

Fastholdelse og rekruttering af unge
Ved du hvordan det går med de unge i din klub – hvad efterspørger de og hvorfor stopper nogle af dem?
Som en del af spor 3 ”Vækst” er ét af fokusområderne fastholdelse og rekruttering af unge i alderen 13-18 år.
Det er en målgruppe, hvor vi ser det største frafald og derfor et område, som DJU vil fokusere mere på i de
kommende år. I de fleste idrætsgrene er de unge de sværeste at fastholde, så det er en spændende udfordring
for DJU. Især Ju-Jitsu Danmark sætter sejlene ind her med Laura Vejlgaard og jeg som tovholdere på området.
Målet er at få dialog med de unge og lade dem definere, hvad der skal til for at fastholde og rekruttere flere
unge til sporten. Vi håber, at udvikle en fastholdelses- og rekrutteringsstrategi, som inkluderer spændende
initiativer målrettet de unge. Vær derfor med til at lave et endnu stærkere ungemiljø i klubben. Du vil høre
mere om tiltag på hjemmesiden, facebook, via nyhedsbreve og/eller mails fra mig, når vi har det klar.
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Fastholdelse og rekruttering af piger og kvinder
Hvordan går det med pigerne og kvinderne i klubben?
Et andet område som DJU vil have fokus på i de kommende år er fastholdelse og rekruttering af piger og
kvinder. Her er det særligt Judo Danmark, der har sat sejlene ind. Igennem de seneste 5 år kan vi se, at der er
kommet flere piger og kvinder til sporten, dog er de stadig en mindre procentandel af det samlede
medlemsantal.

Tiltag som har været igangsat og som vil fortsætte fremover er bl.a. fællestræninger kun for piger og kvinder på
tværs af klubber samt Kvindernes Judokampdag. Sidstnævnte initiativ er blevet bemærket og anerkendt af
European Judo Union og International Judo Federation. Kvindernes Judokampdag blev i 2017 bakket op af 4
klubber, i 2018 bakket op af 7 klubber. Vær med til at markere dagen den 8. marts 2019 sammen med andre
judoklubber i Danmark og i udlandet. Vi har lavet en rekrutteringsvideo og postkort, som du kan få tilsendt af
mig. Læs evt. mere om Kvindernes Judokampdag her:
http://www.judo.dk/component/search/?searchword=Kvindernes&searchphrase=all&Itemid=139

Skolesamarbejde
Hvor godt er det at samarbejde med den lokale skole?
Herunder kan du læse nogle citater fra klubrepræsentanter under DJU, der har været involveret i
skolesamarbejde under DJU/sektionerne:
Udtalelser ifm. skoleprojektet Aktiv Året Rundt
”Jeg mener også helt klart, at vi skal være med fremadrettet - og vi har tidligere haft skoleklasser ude - selv om
de ikke havde meldt sig på Aktiv Året Rundt - der blev så fundet et andet tidspunkt, der passede skolen bedre.
Det er altid godt at vise flaget :)”.
”Desværre har det ikke tilført flere medlemmer til klubben endnu, men som der påpeges; - vi viser flaget og
synlighed for klubbens virke og forhåbentlig til fremme for at udbrede kendskabet til vores herlige sport”.
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Billeder fra hhv. Jetsmark Judo Klub, Vejle Judo Klub og Bramming Ju-Jutsu Klub (foto: "Frank Blauenfeldt, TVSYD)

Udtalelser ifm. skoleprojektet Folkekirkens Skoletjeneste
”Jeg havde lidt sommerfugle i maven idet det var første gang i dette forum men det gik over al forventning”.
”Ja det er gået rigtigt godt, forstået på denne måde at det har indtil videre givet et par nye medlemmer og flere
der har snakket om at de vil komme igen”.

Udtalelser ifm. skoleprojektet Judo i skolen
”Den begejstring fra børnene og at der allerede er startet nogen i klubben”.
”Vi har fået nye medlemmer og involveret flere af vores egne medlemmer til at løfte opgaven – også i eget
klubregi”.
”Nye medlemmer og rigtig meget presseomtale i aviser og TV”.

Billeder fra Judo i skolen forløb med Vidar Gymnastik og kampidræt i Sønderborg.

Alt er selvfølgelig ikke kun positivt i skolesamarbejde, som ovenstående citater kan indikere. Men vi bliver hele
tiden klogere på udfordringer og områder, som vi skal gøre endnu bedre. Det tager vi med os videre til nye
samarbejdsaftaler m.v.
Vil du vide mere om de forskellige skolesamarbejdsmuligheder i DJU/sektionsregi, så tag endelig fat i mig.
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Kurser
Trænerkurser
DJUs Trænerhus har eksisteret i en del år efterhånden, men bliver
løbende set efter i sømmene for at sikre at kurserne lever op til
kursisternes forventninger men også leve op til DIFs kvalitetskrav,
således at interesserede trænere kan studere videre til DIFs
Diplomtræneruddannelse og Idrættens Træner Akademi. Vi bruger de
evalueringer vi modtager fra kursister på selve kursusdagen og efter
sommerferien (via spørgeskamundersøgelse) til at tilpasse kurserne. I
skrivende stund er vi ved at se på om Trænerhusets første kurser kan
kobles til DIFs nyudviklede e-læringskurser, som de kun har fået god feedback fra. Læs mere om Trænerhuset
her: http://dju.dk/uddannelse/traenerhuset-traeneruddannelse/

Ikke forglemme vores nye skud på stammen, hjælpetrænerkurset 1-2-Træner, som
har været afholdt 3-4 år efterhånden. Kurset er en appetitvækker til Trænerhuset,
hvor kursisterne får nogle værktøjer til hjælpetrænergerningen. Kurset kan afholdes
i netop din klub, hvis du ønsker det. Tag kontakt til DJUs sekretariat for at høre mere
herom eller læs mere om 1-2-Træner kurset her: http://dju.dk/uddannelse/1-2traener-hjaelpetraener-kursus/

Lederkurser
De fleste har forståelse for, at trænere skal på trænerkurser for at dygtiggøre sig og få inspiration til
trænergerningen, men hvad med klubledere, bestyrelsesmedlemmer eller andre frivillige som løfter en opgave i
klubben?
DJU ønsker at give foreningsledere og frivillige de samme muligheder som trænerne.
DJU arbejder derfor på, at udvikle sportsmanagement og foreningskurser målrettet
foreningsledere og frivillige. Ét af kurserne er KLUB-kompetencer kurset, som
allerede har været afholdt og afholdes igen den 3. november 2018 i Kolding og 16.
december 2019 i Brøndby. Læs mere om KLUB-kompetencer her:
http://dju.dk/uddannelse/1-2-idraetsleder/
Derudover arbejdes på udvikling af kurser som bl.a. indeholder emner som klubbens årsplan, økonomi og skat,
mødeafvikling, medlemssucces, salg af klubben og sporten, kommunikation. Følg med på DJUs hjemmeside, så
du kan komme med næste gang vi holder kursus: http://dju.dk/uddannelse/
Ifølge bl.a. DIFs erfaringer vil online kurser og e-læring spille en større rolle i fremtiden. Denne erfaring vil vi
forsøge at udnytte i træner- og lederkurser og dermed arbejde på at udnytte e-læringens kvaliteter på de
emner, som egner sig bedst til dette. Men e-læring vil ikke erstatte fysiske tilstedeværelse, da det giver
kursisterne sparring og dialog på tværs, men det tiltænkes at være en vekslen mellem de forskellige former for
undervisning, hvor det giver mening. Men som tidligere skrevet er træner- og lederkurserne under udvikling.
Læs mere om kurserne her: http://dju.dk/uddannelse/
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Klubudvikling
Jeg har besøgt flere klubber rundt i landet. Formålet med klubbesøgene er, at klubberne og jeg lærer hinanden
bedre at kende og vi får sat fokus på klubbernes gode tiltag og eventuelle udfordringer. Hvert møde er
forskelligt, da det afhænger af klubbens behov og udfordringer. Vi kan bl.a. diskutere klubbens vision, værdier
og målsætninger, dele succeshistorier fra andre klubber, sparring omkring nye aktiviteter med input og gode
ideer til den daglige drift m.v. Flere af klubberne kommer jeg tilbage til igen, hvor vi arbejder mere i dybden
med ét område. Det kan f.eks. være arbejde med klubbens vision, værdier og mål, fastholdelse af unge,
rekruttering af nye medlemmer, flere frivillige i klubben, overblik over klubbens opgaver.

Ønsker I sparring eller hjælp, så invitér mig gerne på udviklingsbesøg i jeres omgivelser.

Fremtiden
Der er rigtige mange gode tiltag i gang bl.a. nogle af dem, der er nævnt i denne beretning, som jeg vil fortsætte
med at arbejde med. Men der kommer også andre opgaver til. F.eks. vil vi videreudvikle klubudviklingen til også
at omfatte klubnetværk. Derudover er vi kommet med i et spændende projekt sammen med SDU kaldt Fit First,
som omhandler vejledende materiale til skoler, hvilket er baseret på forskningsresultater for 0.-3. klasse.
Derudover vil vi arbejde med nye fastholdelses- og rekrutteringsaktiviteter for unge og for kvinder samt
videreudvikle DJUs sportsmanagement og foreningskurser målrettet foreningsledere og frivillige, hvor e-læring
vil spille en rolle.
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Det er altid spændende at se, hvad fremtiden byder på. Fremtiden ændrer sig hele tiden, så selvom jeg har
fokus på en bestemt opgave kan der dukke andre uventede muligheder op. Jeg glæder mig til den nye sæson og
de muligheder den byder på.
Sidst men ikke mindst vil benytte lejligheden til at sige et stort TAK til alle de ildsjæle, som jeg har arbejdet
sammen med eller har været i dialog med. Det har været utrolig inspirerende og motiverende at høre jeres
engagement og motivation til at gøre noget godt for sporten.
En særlig tak skal også lyde til Judo Danmarks formand, Martin Kirkhammer, og Judo Danmarks breddechef,
Tommy S. Nielsen, for vores gode og konstruktive samarbejde – et samarbejdet som jeg har sat stor pris på.
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Graduering senior

Sponsorer, mv

Licenser - fornyelser

Licenser nye

DJU samlet tilskud

DIF tilskud internationale møder

512004

113112

113130

131132

113150

143162

113192

Indtægter i alt

Diverse indtægter

Tilskud international kongres

Graduering junior

512002

2016

Salg af materialer

INDTÆGTER

113100

Formand / kasserer

Konto

RESULTAT

UDGIFTER

GRADUERINGSUDVALGET

DOMMERUDVALG

BREDDEUDVALG

ELITEUDVALG

KOMMUNIKATIONSUDVALG

SEKTIONEN

INDTÆGTER

JUDO DANMARK

Ansvar:

23001

-277.700 kr.
-110.613 kr.
-561.306 kr.

-73.160 kr.
-32.900 kr.

2017
Resultat f. rev.
kr.
-1.087.766
kr.
222.188
kr.
26.946
kr.
607.310
kr.
182.259
kr.
88.688
kr.
30.321
kr.
1.157.712
kr.
69.946

2017
Budget II
kr. -1.110.533
kr.
104.000
kr.
35.000
kr.
640.000
kr.
251.000
kr.
60.000
kr.
29.000
kr. 1.119.000
kr.
8.467

2018
Budget I
kr. -973.976
kr. 155.000
kr.
29.500
kr. 760.000
kr. 136.000
kr.
58.000
kr.
3.500
kr. 1.142.000
kr. 168.024

-280.450 kr.
-132.663 kr.
-461.187 kr.

-309.425 kr.
-110.650 kr.
-529.459 kr.

-81.720 kr.
-66.713 kr.

-75.000
-50.000
-325.000 kr. -300.000
-95.000 kr. -100.000
-560.533 kr. -448.976

-75.000 kr.
-55.000 kr.

-1.087.766 kr. -1.110.533 kr. -973.976

-15.305

-296.125 kr.
-101.213 kr.
-560.553 kr.

-78.320 kr.
-36.250 kr.

Resultat 2016 Resultat 2017 f.rev. Budget II 2017 Budget I 2018

2016
Resultat
kr. -1.112.105
kr.
149.409
kr.
25.900
kr.
605.983
kr.
119.512
kr.
58.925
kr.
-12.891
kr.
946.838
kr. -165.267

-85.337 kr.
-41.250 kr.

Resultat 2015

2015
Resultat
kr. -1.031.693
kr.
185.578
kr.
28.227
kr.
554.102
kr.
132.442
kr.
80.718
kr.
2.724
kr.
983.791
kr.
-47.902

kr.
-9.788 kr.
-18.824 kr.
-8.312 kr.
kr.
-7.363 kr.
-11.982 kr.
-5.827
kr. -1.072.829 kr. -1.031.693 kr. -1.112.105 kr.

kr.
kr.
kr.

kr.
kr.

Resultat 2014

kr. -1.072.829
kr.
170.678
kr.
21.035
kr.
579.037
kr.
138.624
kr.
55.081
kr.
1.970
kr.
966.425
kr. -106.404

Resultat

2014

Bestyrelsesmøder

Møder andre

143155

143157

IT service / drift

Porto

Telefonrefusioner

Repræsentation

Præmier/gaver

Kopier/tryksager

143205

143231

143281

143361

143363

143381

Judo i skolen +

Judo i skolen -

Gebyrer

720105

67012

76.928 kr.
170.678 kr.

kr.

Sektionen i alt

1.335 kr.
200
kr.
15.396 kr.
12.316 kr.
kr.
29.247 kr.
kr.
1.000 kr.
13.592 kr.
6.661 kr.
1.857
11.157
155 kr.
kr.
42.506 kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

185.578 kr.

110.104 kr.

50
8.658
11.508
-9.000
33.000
-1.750

kr.

kr.
kr.
kr.
kr.

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

149.409 kr.

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

222.188 kr.

104.000

29.000

1.000
15.000
8.000
1.000
1.000
5.000
-12.000
10.000
-

10.000
1.000
2.000
10.000
3.000
26.000

Budget II 2017
kr.
35.000
kr.
10.000
kr.
4.000
kr.
49.000

9.882
879
63.886
120
90.460 kr.

-12.000

1.000
24.154
2.378
161

19.922
81
1.500
33.534
10.773
11.858
77.668

Resultat 2017 f.rev.
kr.
38.041
kr.
5.257
kr.
10.763
kr.
54.060

kr.
kr.
kr.
kr.
52.444 kr.

575
-12.000
16.654
1.500
17.910

1.000
19.969
6.237
599

29.706
159
2000
540
6.171 kr.
1.299
39.875

Resultat 2016
kr.
40.919
kr.
9.932
kr.
6.239
kr.
57.090

9.303 kr.
kr.
1.000
7.642 kr.
8.744
5.620 kr.
32.309 kr.
14.536
1.000 kr.
44.721 kr.
7.382 kr.
kr.

Resultat 2015
kr.
33.534
kr.
5.017
kr.
4.614
kr.
43.165

kr.

kr.

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

kr.

kr.
kr.

kr.
kr.

Resultat 2014
kr.
49.108
kr.
11.724
kr.
3.672
kr.
64.503

Diverse i alt

fejlpost.

KU - Flere piger/kvinder tilo judo

710105

Udvikling

143451

710100

Diverse adm.omkost/gebyrer

143521

KU - ATK judo indt.

Sektionsseminar

143279

710090

Inventar / IT-anskaffelser

143203

ATK

Nordiske møder

143165

Tab på debitorer

Internationale møder udgifter

143163

143593

Licens/æresmedlemmer

131131

350050

Materialekøb

123101

Administration i alt.

Kontorartikler

143201

Møder i alt

Sektionsårsmøde

SEKTIONEN

Konto

143153

Formand /kasserer

Ansvar:

kr. 155.000

kr. 85.000

kr. 60.000

kr. 5.000

-kr. 12.000

kr. 10.000
kr. 15.000
kr. 6.000
kr. 1.000

kr. 2.000
kr. 5.000
kr. 5.000
kr. 3.000
kr. 25.000

kr. 10.000

Budget I 2018
kr.
35.000
kr.
6.000
kr.
4.000
kr.
45.000

Telefonrefusioner

2.460

21.035 kr.

kr.

kr.

PR-klubstøtteaktivitet

245105

Kommunikationsudvalg i alt

PR diverse udgifter

243453

kr.

kr.

PR-materiale

243391

28.227 kr.

25.900 kr.

22.677 kr.

26.946 kr.

22.691 kr.

4.968 kr.
1.371 kr.

35.000 kr.

30.000 kr.

5.000 kr.
5.000 kr.

29.500

25.000

5.000
5.000

Resultat 2017 f.rev. Budget II 2017 Budget I 2018
kr.
4.256 kr.
3.000
kr.
2.000
kr.
4.256 kr.
5.000 kr.
4.500
kr.
16.352 kr.
20.000 kr.
15.000

2.431 kr.
16.503 kr.

Resultat 2016
kr.
1.224
kr.
2.000
kr.
3.224
kr.
3.743

14.550 kr.
kr.
710
20.590 kr.

Resultat 2015
kr.
6.137
kr.
1.500
kr.
7.637
kr.
5.330

PR og information

Pressekontakt

243295

Resultat 2014
kr.
1.382
kr.
2.500
kr.
3.882
kr.
14.693

kr.
17.153 kr.

Web- side for judosektionen

243393

Møder og administration

Møder / administration

243171

KOMMUNIKATIONSUDVALG

Konto

243281

Næstformand

Ansvar:

IT-udgifter

Telefonrefusioner

Adm. Udgifter

343203

343281

343291

Seniorer udgifter

Juniorer indtægter

Juniorer udgifter

Cadet indtægter

Cadet udgifter

350001

350004

350003

350006

350005

579.037 kr.

Diverse

350017

6.875

kr.

Judo Dk Camp

350060

kr.

Eliteudvalg i alt

Ungdom

350007

Diverse

Regionstræning udg.

350019

2.716

kr.

3.140 kr.
12.731 kr.

Regionstræning indt.

350018

89.838 kr.
538.804 kr.

kr.
kr.

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

554.102 kr.

1.355 kr.
1.355 kr.

kr.

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

605.983 kr.

kr.
661 kr.
-389 kr.

kr.
-1.050 kr.
kr.

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

kr.

607.310 kr.

-2.804
3.866 kr.
22.990 kr.

17.622
-3.700
8.006

640.000 kr.

25.000 kr.
25.000 kr.

190.000 kr.
580.000 kr.

-100.000
245.000
-175.000
330.000
-150.000
240.000
390.000 kr.
190.000 kr.

35.000 kr.

760.000

25.000
25.000

250.000
700.000

450.000
250.000

35.000

Budget II 2017 Budget I 2018
kr.
25.000
kr.
7.000
kr.
3.000

189.887 kr.
565.454 kr.

-87.219
334.163
-177.720
258.428
-97.660
145.575
375.567
190.906
-1.019

Resultat 2017 f.rev.
kr.
13.608
kr.
2.975
kr.
1.399
kr.
884
kr.
18.867

177.514 kr.
582.846 kr.

-122.162
396.876
-118.479
197.171
-44.985
96.911
405.332
173.480
4.034

Resultat 2016
kr.
9.234
kr.
10.452
kr.
500
kr.
3.340
kr.
23.526

182.117 kr.
535.127 kr.

-90.407
260.763
-86.193
196.116
-107.313
180.044
353.010
161.111
21.006

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

-34.274
271.923
-148.863
335.710
-129.645
154.115
448.966
89.838

Resultat 2015
kr.
624
kr.
5.999
kr.
2.000
kr.
8.997
kr.
17.620

Resultat 2014
kr.
8.212
kr.
12.434
kr.
2.319
kr.
4.538
kr.
27.502

kr.
kr.

Nordiske mesterskaber

325109

Landshold m.m. i alt

Træner m.m.

Diverse tilskud

Landsholdsbeklædning

350023

2020

Træner landshold

350021

Landshold

Seniorer indtægter

350002

Møder og administration

Møder/rejser

Konto

343171

Sportschef

ELITEUDVALG

Ansvar:

Kontorartikler

IT udgifter / anskaffelser

Telefonrefusioner

Div. administration

743201

743203

743281

743291

DM ungdom indt.

DM ungdom udg.

Ungdomsturnering indt.

710060

720061

710070

Nationale lejre indtægter

Nationale lejre

Matsuma Cup (sektion)

Matsuma Cup udg.

Judo i skolen +

Judo i skolen -

143171

350016

350015

731004

720031

710105

720105

Stævneudvalg i alt

Diverse breddeudvalgsudg.

Veteran indt. (Master indt.)

Veteran udg. (Master udg.)

143170

Stævner / turneringer

Diverse

Nationale stævner udg.

720021

722906

Nationale stævner indt.

710020

Ungdomsturnering udg.

Hold-DM udg.

720081

Stævnelederkursus

Hold-DM indt.

710080

722905

Holdturnering udg.

720011

720071

Holdturnering indt.

710010

Møder og administration

Møder

Konto

743171

Breddechef

Breddeudvalg

Ansvar:

kr.
kr.

kr.
kr.
kr.

kr.
kr.
kr.

kr.
kr.

kr.

50.779 kr.
138.624 kr.

86.078 kr.
-5.782
11.225 kr.
kr.
32.817 kr.
174 kr.
12.347 kr.

kr.
-103.350 kr.
85.453 kr.

(65.050) kr.
156.593 kr.

57.239 kr.
132.442 kr.

75.991 kr.
-109.300 kr.
24.345 kr.
kr.
kr.
65.970 kr.
kr.
9.599 kr.
-71.895 kr.
47.952 kr.
-5.550
77.134 kr.

kr.
-49.842 kr.
125.821 kr.

kr.

kr.

kr.
kr.
kr.

kr.
kr.

kr.
kr.
kr.

15.315 kr.
119.512 kr.

2.013 kr.

156.434
-108.400
62.144
12.105
24.790
97.688
-6.000
14.017
-31.950
37.236

kr.
100.520 kr.
182.259 kr.

78.148 kr.

8.037 kr.
-43.720
58.054 kr.

13.575
-104.150 kr.
149.535 kr.
kr.
768 kr.
67.204 kr.

-85.150 kr.
92.626 kr.

14.535 kr.

1.000 kr.

-90.000
90.000

6.000

1.000

100.000 kr.
170.000 kr.
251.000 kr.

50.000 kr.

10.000 kr.

70.000
136.000

50.000

10.000

10.000

kr. -100.000
kr. 150.000
kr.
5.000
kr.
5.000
kr.
60.000
10.000 kr.

-110.000
90.000
10.000
10.000
75.000

-75.000 kr.
150.000 kr.

6.000 kr.

1.000 kr.

Resultat 2017 f.rev. Budget II 2017 Budget I 2018
kr.
13.535 kr.
5.000 kr.
5.000

1.260
-74.810 kr.
24.166 kr.

Resultat 2014 Resultat 2015 Resultat 2016
kr.
1.066 kr.
5.624 kr.
6.129
kr.
200 kr.
1.689
kr.
920 kr.
222
kr.
500 kr.
1.000
kr.
158
kr.
1.766 kr.
9.233 kr.
6.509
-36000 kr.
-1.500
kr.
48.432 kr.
455

Div. administration

Beklædning

760021

760016

Dommerseminar DK udg.

Dommerbedømmelse

722801

722903

720023

Dommerudvalg i alt

Int. aktiviteter dommere

Dommerseminar EJU

Int. stævner dommere

722805

National dommeruddannelse

Dommerseminar DK indt.

712800

Møder og administration

Møder

Inventar / IT anskaffelser

760015

DOMMERUDVALG

Konto

760011

Breddechef

Ansvar:

9.611
1.758
11.369
891 kr.
42.821 kr.
43.712 kr.
55.081 kr.

kr.

kr.
kr.

kr.

kr.

80.718 kr.

kr.

kr.

kr.
kr.
kr.
kr.

58.925 kr.

3.860
-5.924
60.989
55.065

3.860 kr.

Resultat 2016

kr.
990 kr.
49.473 kr.
50.463 kr.

29.871
30.255

384

Resultat 2015

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

Resultat 2014

kr.
kr.
kr.
kr.
88.688 kr.

9.704
1.166
76.527
77.692

9.704 kr.

kr.
kr.
kr.
kr.
60.000 kr.

4.000
1.000
50.000
51.000

4.000 kr.

58.000

5.000
1.000
50.000
51.000

5.000

2.000
2.000

Budget I 2018

5.000 kr.
5.000 kr.

Budget II 2017

kr.
1.293 kr.

668
625

Resultat f.rev.

IT-udgifter

Telefonrefusioner

843281

Graduerings- og katakurser udg.

Gradueringer indt.

Gradueringer udg.

824105

810060

824107

823011

Teknikturnering udg.

143173

Gradueringsudvalg i alt

Materialekøb

Teknikturnering

Teknikturnering indt.

143172

Graduerings- og kataaktiviteter

Graduerings- og katakurser indt.

810050

Møder og administration:

Møder / rejser

843203

GRADUERINGSUDVALG

Konto

843171

Teknisk chef

Ansvar:

kr.

kr.
kr.

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

1.792 kr.

2.724 kr.

-12.891 kr.

6.244 kr.
-13.567 kr.

30.321 kr.

9.887 kr.
-850 kr.

29.000 kr.

3.500

7.000
-1.000

Budget I 2018
kr.
2.000
kr.
1.000
kr.
1.500
kr.
4.500
kr. -15.000
kr.
7.000

7.000 kr.
-1.000 kr.

Resultat 2016 Resultat 2017 f.rev. Budget II 2017
kr.
176 kr.
31.171 kr.
27.500
kr.
1.000
kr.
500
kr.
1.500
kr.
676 kr.
31.171 kr.
30.000
kr.
-25.900 kr.
-20.025 kr.
-15.000
kr.
6.089 kr.
9.288 kr.
7.000

4.004 kr.
724 kr.

1.000
1.000
2.000
-9.750
6.470

Resultat 2015

3.386 kr.
-2.526 kr.

Resultat 2014
kr.
2.120
kr.
698
kr.
1.500
kr.
4.318
-12000
kr.
6.088

Forslag 1
Forslag stillet af Ry Judo klub.
GODTGØRELSER og diæter nr. 06.02; punkt 7
Her foreslås, at den arrangerende klub kompenseres i forhold til regning og
reelle udgifter, og ikke en fast takst som er reglen i dag.

Forslag 2

Forslaget stillet af Ry Judoklub.

Måtter til stævner.
Her foreslås, at de ansvarlige sørger og stabile og hele paller til måtterne,
således der ikke ødelægges gulve eller det, der er værre.

Forslag 3

Forslaget stillet af Morten Wiberg, Herning Judo & jiu-jitsu klub.

Forslag til ændring af gradueringsreglementet årsmødet 2018
Problemstilling: Når en Judoka går op til graduering uden kamppoint, differentierer vi mellem en række forskellige parametre
når minimumstiden skal udmåles. Generelt handler minimumstider ikke om evnen til at kunne demonstrere Judo, men rettere
en forventet ”erfaringsperiode” som er påkrævet for at en Judoka kan gå til prøve. Og rationalet bag den længere minimumstid
for ”ikke kampaktive” Judokaer er, at man derved ikke får lige så meget erfaring som en kæmper, da man så kun er deltagende
i træning og ikke til stævner.
Så længe en Judoka har en gyldig licens kan minimumstiden påvises, og de pågældende år skal være ubrudte, da det også
forventes at man judomæssigt er aktiv. At man er nationalt aktiv, betyder ikke nødvendigvis at man generere mere
Judomæssig erfaring end en person der kun er klub aktiv. På samme måde som at man ikke kan argumentere for en Judoka
over 35 år får hurtigere erfaring end en Judoka under 35 år.

Gammel tekst

J Forudsætning for indstilling til graduering
6 Tidskrav:
2. til 1. kyu:
Aktiv på nationalt plan
Aktiv på klubplan
1. kyu til 1. Dan:
Første graduering uden kamppoint.
Aktiv på nationalt plan
Aktiv på klubplan
Anden graduering uden kamppoint:
Aktiv på nationalt plan
Aktiv på klubplan
1. Dan til 2. Dan:
Første graduering uden kamppoint:
Aktiv på nationalt plan
Aktiv på klubplan
Anden graduering uden kamppoint
Aktiv på nationalt plan
Aktiv på klubplan
2. Dan til 3. Dan:
Kan kun indstilles ved national aktivitet.
Første graduering uden kamppoint
Anden graduering uden kamppoint

1

under 35 år
1 år
2 år

over 35 år
1 år
18 mdr.

2 år
4 år

2 år
3 år

3 år
5 år

3 år
4 år

3 år
5 år

3 år
4 år

5 år
7 år

4 år
5 år

4 år
6 år

4 år
5 år

3. Dan til 4. Dan:
Kan kun indstilles ved national aktivitet.
Første graduering uden kamppoint
Anden graduering uden kamppoint
Tredje graduering uden kamppoint

5 år
7 år
8 år

5 år
6 år
7 år

4. Dan til 5. Dan:
Kan kun indstilles ved national aktivitet.
Aktiviteten skal være af exceptionel art
Første graduering uden kamppoint
Anden graduering uden kamppoint

6 år
7 år

5 år
6 år

5. Dan til 6. Dan
Kan kun indstilles ved national aktivitet.
Aktiviteten skal være af exceptionel art
Første graduering uden kamppoint
Anden graduering uden kamppoint
Tredje graduering uden kamppoint

6 år
8 år
10 år

2

Dette system er næsten umuligt at håndhæve da vi ikke kan gennemskue hvor mange gange folk har været
oppe uden point, men samtidigt gør det også ansøgningsprocessen besværlig. Man må huske at dette ikke
har noget at gøre med evnen til at bestå en graduering, men kun retten til at få lov at gå op. Dog mener jeg
vi skal bevare kravet om nationalaktivitet til 3.Dan og højere, og derfor berøres dette ikke i forslaget og det
står allerede i reglementet under vejledende retningslinjer til Dan-grader.
Det foreslås derfor at forsimple dette ved at sige:
Graduering med point - Normal minimumstid.
Graduering uden point - Normal minimumstid + 2 år, til alle grader fra 1-4.Dan.
Graduering til 1.kyu uden point - Normal minimumstid + 1år = 20 måneder.
Graduering til 5.Dan og op kan ikke ske ved kampoint, dog tillægges der 2 år, hvor 4.Dan var uden point.

Ny tekst
J - Forudsætning for indstilling til graduering
6 - Tidskrav:
Minimumstiderne til:
1.Kyu – 20 måneder
1.Dan – 3 år
2.Dan – 4 år
3.Dan – 5 år
4.Dan – 6 år
5.Dan hvis 4.Dan var en kamp graduering – 5 år
5.Dan – 7 år
6.Dan – 6 år, dog skal judokaen være fyldt 40 år

Motivation: At gøre det nemmere at forstå og overskue reglerne for minimumstid, samt gøre det mere fair
for alle. Det er ikke her motivationen at gøre det nemmere at bestå en graduering, kun at lette
ansøgningsprocessen.

Mvh
Morten Wiberg
Herning Judo & Jiu-Jitsu Klub

3

Forslag 4
Forslaget stillet af Morten Wiberg, Herning Judo & Jiu.Jitsu klub

Forslag til ændring af gradueringsreglementet årsmødet 2018
I forlængelse af mit forslag om minimumstider, foreslås det at vi tilføjer disse til skemaet på side 7-8.
Disse tilføjelser, bliver kun lavet i tilfældet at mit forslag om minimumstider bliver stemt igennem.
Ellers falder dette forslag.
Ydermere fjernes ordet ”Vejledende” fra skemaets overskrift da dette ord antyder at retningslinjerne er
fravigelige, hvilket de ikke er.
Skemaet er tilrettet jf. gældende reglement suppleret med sproglige rettelser, alle disse er markeret med
rødt.

Retningslinjer for graduering til Dan-grader uden kamppoint.
DANGRAD
Personligt

1. Dan
Må ikke have
været involveret i
sager i DJU af
kriminel karakter.
Administration Aktiv på klubplan.

Konkurrence
Forståelse

God udførelse.

Praktik

Se pensum.

Kata
Trænergerning

A el. B
Prøvet at være
træner.

Min. alder
Min. tid

17 år
3 år

2. Dan
Må ikke have
været involveret i
sager i DJU af
kriminel karakter.
Aktiv på klubplan.

3. Dan
Må ikke have været
involveret i sager i DJU
af kriminel karakter.

Nationalt aktiv.
Medlem af udvalg.
Dommer licens A el. B.
Særlig tilknytning til
udvalg.
Medalje ved individuelt
DM for seniorer.
Teknisk forståelse. God forståelse udover
eget repertoire.
Præsentation af
Præsentation af eget
eget repertoire.
repertoire.
Pædagogisk
præsentation af
teknikker.
B+C
Katame-no-kata
Trænet voksne.
Klubtræner gennem
Grundlæggende
flere år.
kendskab til
skadesbehandling.
19 år
4 år

22 år
5 år

1

4. Dan
Må ikke have været
involveret i sager i DJU
af kriminel karakter.
Nationalt aktiv.
Medlem af udvalg.
Dommer licens A el. B.
Særlig tilknytning til
udvalg.
Nr.1 ved individuelt
DM for seniorer.
Teoretisk og praktisk
gennemgang af to
teknikker udvalgt i
samråd med Gudvalget.

Kime-no-kata
Træner gennem
mange år for klubhold.
Træner resultater
dokumenteres med
DM medaljer.
26 år
6 år

DANGRAD
Personligt

5. Dan
Uegennyttigt
bidraget til en
positiv udvikling af
dansk Judo.
Synlig for Judo
udøvere i DK.
Må ikke have været
involveret i sager i
DJU af kriminel
karakter.

Administration Nationalt aktiv.
Medlem af udvalg.
Dommer licens A el.
B.
Særlig tilknytning til
udvalg.

Konkurrence

Forståelse
Praktik

Kata
Trænergerning

Min. alder
Min. tid

Nr.1 ved individuelt
DM for seniorer el.
NM el. lign.
Egen Kata
udarbejdet efter
aftale med Gudvalget.

Træner gennem
mange år for
klubhold i 1. div.
Trænet landshold el.
assisteret.
31 år
5 år / 7 år

6. Dan
Været en god
repræsentant for
dansk Judo gennem
mange år.
Synlig for Judoudøvere
i DK.
Været med til at
udvikle og sprede
Judoen ved sit virke.
Arbejdet positivt for
dansk Judo.
Må ikke have været
involveret i sager i DJU
af kriminel karakter.
Været i udvalg for DJU
gennem mange år.
Været aktiv som
dommer gennem flere
år.
Måske udfærdiget
kompendier for DJU.
Haft andre
tillidsposter der kan
gavne DJU.
Udarbejdet en
afhandling med
relevans og fokus på
Judo.
Nr.1 ved individuelt
DM for seniorer el.
NM el. lign.
Teoretisk og praktisk
gennemgang af to
teknikker udvalgt i
samråd med Gudvalget.
Ju-no-kata
Træner gennem
mange år for klubhold
i 1. div.
Trænet landshold el.
assisteret.
40 år
6 år

2

7. Dan
Samme som til 6. Dan,
men graden skal
godkendes af en
enstemmig bestyrelse
før prøven.
Efter gradueringen
skal eksaminandens
CV godkendes af EJU.

Været i udvalg for DJU
gennem mange år.
Været aktiv som
dommer gennem flere
år.
Måske udfærdiget
kompendier for DJU.
Haft andre
tillidsposter der kan
gavne DJU.
Udarbejdet en
afhandling med
relevans og fokus på
Judo.
Medalje ved World
cup, el. lign.
To kataer efter eget
valg eller, teoretisk og
praktisk gennemgang
af to teknikker udvalgt
i samråd med Gudvalget.
Træner gennem
mange år for klubhold
i 1. div.
Trænet landshold el.
assisteret.
50 år
Ingen formel min. tid

8-10. Dan
Administreres
af EJU/ IJF

Forslag 5
Forslag til vedtagelse af nyt Judo Pensum
Det er med stor glæde og stolthed at gradueringsudvalget kan præsentere, det nye Judo pensum.

Nyheder i pensum
Børne og ungdomspensum slås sammen, og bliver til et kombineret børne- og ungdomspensum.
Graderne grå, rød og lilla forsvinder fra pensum, og teknikkerne fordeles mere ligeligt igennem
hele pensum. Der indføres nu delgradueringer, som markeres med en rød snip på bæltet. Der kan
gives op til 3 af disse snipper, og det er op til den individuelle klub hvordan snipperne anvendes.
Snipperne skal ses som et redskab til at fremme judokaen og dennes motivation. Snipperne skrives
ikke ind i licensbogen, men gives som flidsmærker i de situationer, hvor eleven stadig ikke kan
opnå den hele grad.

Pensum består således af disse:

Pensum kan læses efter disse sider, og er i sit hele bygget ud fra det nuværende ungdomspensum.
Teknikkerne fra lilla og gul er slået sammen. Resten af ungdoms er uberørt. Senior pensum er lavet ud fra
ungdomspensum, således at overgangene passer sammen.
Overgangene mellem ungdom og senior pensum er:
•

Når en Judoka fylder 15 år, ændres de opnåede grader efter følgende skala:
•

5.kyu ungdom til 5.kyu senior.

•

4.kyu ungdom til 4.kyu senior.

•

3.kyu ungdom til 3.kyu senior.

•

2.kyu ungdom til 3.kyu senior og kan gradueres til 2.kyu senior.

•

1.kyu ungdom til 2.kyu senior.

Efter denne justering, manglede der teknikker i toppen af pensum. Derfor er der indført tre nye teknikker.
Disse teknikker er: Seoi-Otoshi til Brunt bælte senior samt O-Soto-Guruma og O-Guruma til 1.Dan.
Resultatet af dette, ser grafisk således ud:

Tallene i grafen repræsenterer Nage-Waza og Katame-Waza lagt sammen.
Som det fremgår, er der kommet flere teknikker i de første to bælter. Dette er positivt, da disse for mange
var alt for lette. Man skal her huske, at gul kun udføres til bedste side, og alle grader herefter, er til begge
sider. Nærstuderer man grafen, kan man også se at stigningen i teknikker kommer i pæne ryk, hvor det
gamle var meget skiftende i antal.

Pensum sværhedsgrad for børn/unge
For at øge motivationen blandt børn, særligt de helt små, er de røde snipper blevet introduceret. Alle under
15 år, kommer til at bruge det samme bælte - det vi i dag kender som ungdoms/stregbælte. Fremover vil
disse blive omtalt som børnebælter. Da der er stor forskel på børns kunnen som 8 årig, 10 årig eller 14 årig,
skal vi kunne rumme bredden. Derfor anvendes snipperne i stedet for hele gradueringer. Når en elev
kommer til det tidspunkt på året, hvor en typisk graduering ville finde sted, så kan de på lige fod, med alle
andre i klubben, også kunne indstilles til prøve. Det er ikke sikkert de skal op i helt pensum, men kun op i
det de kan. Herved kan en rød snip opnåes. Denne snip påsyes bæltet og bevidner at man har været til
prøve og bevist sin kunnen. Hvis eleven kan hele pensum, opnår de den fulde grad. Dette giver en stor
fleksibilitet i vort system, hvorved der kan gradueres efter individuelle behov, men stadig honorere elevens
fremskridt. Fra gul til og med brun kan der gradueres minimum 5 gange, eller op til 20 gange hvis alle tre
røde snipper anvendes ved hver grad. Selvom en elev ikke er i stand til at vise hele pensum, så kan der
opnåes op til tre røde snipper. Når eleven bliver ældre, vil man i højere grad ikke bruge de røde snipper,
men lade dem gå op i helt pensum hver gang.

Reglementsrettelser ved introduktion af røde snipper
•

Brugen af røde snipper
•

G.6. Ved delgraduering anvendes der røde snipper.

•

Røde snipper kan anvendes lige fra hvidt bælte til og med blå, når brun opnås kan der ikke
gives røde snipper på det brune bælte.

•

Der kan højst gives én rød snip, pr. delgraduering.

•

•

Der kan maksimalt opnås i alt 3 røde snipper på et bælte, derefter kan man kun opnå den
hele grad.

•

Delgraduering kan anvendes ved alle aldre i ungdomspensum, men er ikke et krav.

•

Ved graduering til hel grad anvendes normal minimumstid, snipper påvirker ikke
minimumstiden.

•

Delgradueringer skal, på samme måde som almindelige gradueringer, udføres af en
eksaminator med gyldig gradueringsret.

Brugen af gradueringsmærke
•

•

I.7. Ved delgraduering med røde snipper, anvendes der ikke gradueringsmærke. Når den
hele grad er opnået indklæbes mærket i licensen.

Overgangene
•

L.1. Når en Judoka fylder 15 år, ændres de opnåede grader efter følgende skala:
•

5.kyu ungdom til 5.kyu senior.

•

4.kyu ungdom til 4.kyu senior.

•

3.kyu ungdom til 3.kyu senior.

•

2.kyu ungdom til 3.kyu senior og kan gradueres til 2.kyu senior.

•

1.kyu ungdom til 2.kyu senior.

Fordele
Pensum er nu nemmere at overskue og huske, især for træneren. Overgangene er lette at forstå, og skaber
mindre forvirring/uretfærdighedsfølelse. Der er ingen huller i den tekniske kunnen, hvor man ellers i dag vil
mangle Uki-Goshi når man overføres fra gul snip, til gul ungdom. Samtidig bliver pensum mere fleksibelt, så
alle børn kan rummes, uanset om de er talenter, eller om de er udfordrede. Teknikkerne er nu fordelt på en
mere hensigtsmæssig måde, således at stigningen ikke er så voldsom, eksempelvis mellem orange og grøn,
og der samtidig er mere kød på, i forhold til de første to grader, som tidligere har været lidt tyndbenede,
især for de store børn/voksne.

Overgangsperioden
Der vil efter vedtagelse være en indkøringsperiode i stil med den der var da det gamle pensum blev indført i
2012. Frem til og med d. 1. maj 2019, vil man kunne graduere efter både det nye og det gamle pensum.
Derefter vil alt køre efter det nye pensum. I den periode skal alle snipgrader overføres til ungdomsgrad
efter den gamle overgangstabel, så man efter 1. maj, har alle ovre i det nye system. Reglementet
konsekvensrettes alle steder hvor der henvises til det gamle pensum. De gule gradueringsmærker kan
selvfølgelig benyttes i hele perioden til snip gradueringer efter det gamle system, men kan også ombyttes
på sekretariatet til grønne ungdomsmærker, som er dem vi kommer til at bruge efter 1. maj 2019.

Vi glæder os meget til at se dette system i funktion og vi håber I vil tage rigtigt godt imod det.
Bedste Hilsner
Gradueringsudvalget
Jita-Kyoei
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Thomas Hansen
Haraldstedvej 15 DK–2700
Brønshøj
email: thomas.hansen.privat@hotmail.com
Phone: +45 3075–0966

8. maj 2018

Forslag til stævnereglementer
Indledning
Vi er en gruppe af foreningsfrivillige som finder at en revision af stævnereglementet er påtrængende.
Det er således klart, synes vi, at stævnereglementet enten ikke afspejler virkeligheden ved stævnerne
som DJU er (med)arrangør af; har uheldige følger for afviklingen af stævner i DJU regi og er både uklart
og utilstrækkeligt.
Det er vores opfattelse at reglementer for afviklingen af stævner først og fremmest skal afspejle
virkeligheden for judoen i Danmark. Derudover skal den vægt eller vigtighed som kæmperne og
klubberne tillægger de forskellige (type af) stævner afspejles og derudover skal det være let for
stævneleder og den arrangerende klub at fortolke eller anvende reglementet.
Stævnereglementet omhandler mange forskellige forhold vedr afviklingen af stævner i DJU regi – f.eks.
regler om Officials og Administration. En del af disse regler ser vi intet behov for at revidere. De afsnit
i reglementerne som vi har ønsker om at få revideret er i grove træk
• Alders kategorier og grupper
• Vægtklasser
• Deltagerkriterier
• Kamplister
Nogle af de foreslåede ændringer er temmeligt omfattende (f.eks. “Alders kategorier og grupper”) og
nogle handler egentlig bare om at ajourføre reglementet med (internationale) regler. F.eks. omtales
scoringen Yuko i afsnittet om “Pointberegning”.
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Motivation
Motivationen for at opdatere stævnereglementet udspringer således af et ønske om at gøre reglementet
mere tidssvarende samt mere fleksibelt (for stævneleder) og gøre mere klart på hvilke vilkår kamppuljer
dannes. Derudover er der som omtalt nogle gamle “left overs” fra svundne tider som bør ændres.
Men, de store og væsentlige ændringsforslag tager udgangspunkt i at judo i Danmark er en lille sport
hvor der på en meget god dag deltager 150 børn ved et Ungdoms- og Pokalstævne. Det betyder at A-,
B- og C-kategorisering, kønsopdeling og mange (faste) vægtklasser fører til “tynde puljer” og få kampe;
det bliver også for nemt at vinde en medalje og det, synes vi, er uhensigtsmæssigt. Vi tror på, at det
væsentligste for deltagende børn og unge er et fornuftigt antal kampe (3-5) imod modstandere der
“matcher” een selv sådan nogenlunde. Og at antallet af kampe er (og bør være!) mere motiverende end
både “match” og “medalje”.
Vi er naturligvis helt klar over at den “klassiske” kategorisering er et forsøg på netop at skabe “fair”
kampe, men alligevel tror vi altså på noget tilsvarende næsten kan opnås for gruppen af deltagende
kæmpere som helhed samtidig med at vi kan opnå at alle deltagere får et fornuftigt antal kampe.
Vi er nok nødt til at være temmeligt klare her: det “gamle” system søger at sikre at en “14 årig
nybegynder” vil møde modstandere hun bør kunne matche – hvis der altså er nogle modstandere. Dét,
vi lægger op til, sikrer ikke dette! Istedet søger vi at ramme, at gruppen af deltagere som helhed får
“matchende modstandere” – men det vil være individuel variation og een af de parametre man skal måle
et nyt reglement på, er både hvor “ofte” og hvor “meget” vi rammer ved siden af.
Ultimativt er situationen jo at tilgangen til judo i Danmark er så lille pr årgang at det er omsonst at
forestille sig at (lidt ældre børn) der kun har dyrket sporten i en kort periode, realistisk kan møde
“mange” børn i samme situation.
Den virkelighed er ikke noget vi (os, jer, DJU) (på kort sigt) kan ændre på og det falder derfor tilbage
på klubberne og trænerne at realitets-tjekke deres kæmpere – for så vidt at vi får held til at gennemføre
de foreslåede ændringer.
Der foregår naturligvis (succesfulde) stævner udenfor DJU regi i Danmark. Alle disse stævner – det
være sig f.eks. Vendelbo-turneringerne eller CPH Cups – benytter sig af principper for afvikling af
stævner som, er det vores påstand, kommer temmeligt tæt på det vi her formulerer. Dette blot for at
understrege at de foreslåede ændringer måske ikke er så nye endda!
Sidst men ikke mindst, så har vi for indeværende ikke noget stor ønske om at ændre på vilkårene for
DM. Vi anerkender at DM af mange frivillige og kæmpere ses som noget særligt med et ønske om at
følge internationale (IJF) standarder.
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For at tydeliggøre de forskellige reglementer for de forskellige typer af stævner som DJU er
(med)arrangør af, indeholder forslaget separate forslag/dokumenter for de forskellige typer af stævner.
Der er meget store overlap imellem teksterne, og det er naturligvis uhensigtsmæssigt at skulle trawle
samme tekst igennem flere gange, men fordelen er at overvejelserne bliver specifikt rettet imod en særlig
slags stævner – et ad gange.

Proces
Sidste del af denne Indledning er en kort beskrivelse af noget af den kommunikation der har været
mellem os forslagsstillere.
Det er jo ingen hemmelighed at tre af forslagsstillerne er medlemmer af Stævneudvalget (altså hele dette
udvalg!) og at to af forslagsstillerne er stævneledere i vest og øst henholdsvist. Det er imidlertid vigtigt
at for alle at understrege, at vi underskriver os som privatpersoner eller som “klubrepræsentanter”.
Stævneudvalgets og stævneledernes arbejde vil fortsætte uanset om vores forslag bliver vedtaget på
årsmødet.

************************
At stævnereglementet trængte til en overhaling har vist været klart længe om ikke for andre grunde så
alene på af de internationale reglers omskiftelighed.
Fra andre sider er det –synes vi aldeles rimeligt– blevet kritiseret at vi har en manglende “tidsmæssig
organisering” af Ungdoms- og Pokalstævner – således pegede Lars Nelmark ved Årsmødet 2017 på
forældrenes forventninger om “Drive-in Judo” og fra Karen Berg i Mitani har Stævneudvalget modtaget
en email med essentielt det samme budskab. Og selvom den tidsmæssige afvikling af DJU’s stævner
ikke i sig selv er knyttet til stævnereglementet så er de to anførte kritikpunkter dog elementer i en lang
række der alle peger på en større revision af DJU’s stævner.
Men, hovedet på sømmet var dog en email fra Søren Studsgaard og Thomas Hæstrup hvori de noterede
sig
Det er altid svært at komme med præcise årsager til, at deltagerantallet er faldende og ikke
stigende. Men et par hypoteser på årsagerne til faldende deltagerantal ved mesterskaber med
faste vægtklasser kunne være:
• For mange puljer med meget få deltagere - og dermed kåring af mestre uden kamp
eller efter “bedst af 3”
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• Stor variation i deltagerantallet pr. vægtklasse - tilfældige udsving gør det meget
sværere/lettere at blive mester i to “nabo”-vægtklasser
• Generelt et alt for stort antal vægtklasser i forhold til antal deltagere

Til løsning af disse problemer foreslår de:
Som princip foreslår vi, at visser grupper kører med flydende vægtklasser efter følgende
princip:
• Det tilstræbes at have mindst 4 og højst 6 i hver vægtklasse
• Kæmperne sorteres ganske enkelt efter vægt, og så inddeles de i klasser med de 4-6
deltagere (allerhelst 6 naturligvis)
• Det tilstræbes at den letteste og den tungeste i en vægtklasse højst har en vægtforskel
på 10 pct beregnet udfra den tungeste
• Alle vejes ind med eksakt vægt i almindelig kampgi
• Der kæmpes alle mod alle og uddeles en guld, sølv og bronze
• U12 og U15 slås sammen til een aldersgruppe, ligesom U18 og U21 slås sammen.
De konkrete tiltag som Søren Studsgaard og Thomas Hæstrup foreslår ligger snublende tæt på den
“modus operandi” som fremgår af www.judo.dk/kalender’s beskrivelser under Ungdomsog
Pokalstævner. Det var derfor nærliggende for Stævneudvalget at samle tråden op fra Søren Studsgaard
og Thomas Hæstrups email og i samarbejde udarbejde vedlagte forslag.
Derudover har Simon Kruse (stævneleder i vest) deltaget.

På vegne af
Alex Tvede og Simon Kruse (Århus), Kjeld
Knold (Helsingør),

Thomas Hansen (Brønshøj)
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FORSLAG 6
STÆVNEREGLEMENT FOR INDIVIDUELT DANMARKSMESTERSKAB
Præambel
Nærværende reglement kan med fordel opfattes som en dansk tilpasning af de reglementer der gør sig gældende
internationalt (IJF). I Danmark er vi udfordret af generelt få deltagere ved DJU’s stævner og det gør det vanskeligt
at opretholde de standarder for gruppe- og puljedannelse som mange er bekendte med fra stævner i vores
nabolande. Dette er årsagen til at reglementerne for de øvrige typer af DJU-stævner er temmeligt uformelle når
det kommer til vægt- og alders-grupper.
Danmarksmesterskaberne er på godt og på ondt ganske enkelt noget specielt og anderledes end DJU’s andre
stævner. Og derfor ligger dette reglement sig ret tæt på det reglement som har været gældende hidindtil med f.eks.
faste vægtklasser.

0.1

Formål

Formålet med Danmarksmesterskaberne er at kåre danske mestre.

0.2

Indledning

Der afholdes eet Danmarksmesterskab hvert år og det placeres tidsmæssigt i sidste halvår.

0.3

Administration

1. Bestemmelserne administreres af Stævneudvalget.
2. Ændringer kan kun indføres jævnfør Judo Danmarks love.
3. Udvalgets adresse er formandens.
4. Bestyrelsen er ankeinstans i spørgsmål om reglementets fortolkning.

0.4

Alderskategorier, grupper, vægtklasser og køn

Nedenfor følger en detaljeret beskrivelse af de regler hvorefter puljer skal sammensættes ved DM. Der afholdes
Danmarksmesterskaber i blandt U12, U15, U18, U21, Senior samt Veteran henholdsvist. Ved
Danmarksmesterskaberne er det kun tilladt at stille op i een aldersrække.
U12/Ungdom
U12-Danmarksmesterskaber er for alle med gyldig dansk judolicens (ved stævnets afholdelse) som i indeværende
år ikke fylder 12 år eller som er yngre. Der kæmpes i to kategorier:
1. A-gruppe: Alle med mindst 4. Kyu eller mindst to års kamperfaring eller som har deltaget i to
mesterskabsstævner (f.eks. et DM og et KM eller blot to KM’er)
2. B-gruppe: Alle øvrige
2.1.
Alle kæmpere må deltage i A-gruppen hvis de ønsker det. Agrupperne er således “all-comers”.
2.2.

Ved Danmarksmesterskaberne er det kun tilladt at stille op i een

A/B-kategori. I U12 er hverken Shime-waza eller Kansetsu-waza tilladt
Dannelse af puljer:
1
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1. Puljer dannes opdelt efter A/B-kategori.
2. Der kæmpes kønsopdelt.
3. Der kæmpes i følgende vægtklasser
3.1. Piger: -25, -30, -35, -40, -44, -48, -52, -57, -63 og +63 kg
3.2. Drenge: -25, -30, -35, -40, -45, -50, -55, -60, -66 og +66 kg
4. Alle vejes ind med eksakt vægt
U15/Ungdom
U15-Danmarksmesterskaber er for alle med gyldig dansk judolicens (ved stævnets afholdelse) som i indeværende
år ikke fylder 15 år eller som er yngre. Der kæmpes i to kategorier:
1. A-gruppe: Alle med mindst 4. Kyu eller mindst to års kamperfaring eller som har deltaget i to
mesterskabsstævner (f.eks. et DM og et KM eller blot to KM’er)
2. B-gruppe: Alle øvrige
2.1.
Alle kæmpere må deltage i A-gruppen hvis de ønsker det. Agrupperne er således “all-comers”.
2.2.

Ved Danmarksmesterskaberne er det kun tilladt at stille op i een

A/B-kategori. I U15 er hverken Shime-waza eller Kansetsu-waza tilladt
Dannelse af puljer:
1. Puljer dannes opdelt efter A/B-kategori.
2. Der kæmpes kønsopdelt.
3. Der kæmpes i følgende vægtklasser
3.1. Piger: -25, -30, -35, -40, -44, -48, -52, -57, -63 og +63 kg
3.2. Drenge: -25, -30, -35, -40, -45, -50, -55, -60, -66 og +66 kg
4. Alle vejes ind med eksakt vægt
U18/Cadet
U18-Danmarksmesterskaber er for alle med gyldig dansk judolicens (ved stævnets afholdelse) som i indeværende
år ikke fylder 18 år eller som er yngre. Der kæmpes i to kategorier:
1. A-gruppe: Alle med mindst 2. Kyu eller mindst to års kamperfaring eller som har deltaget i to
mesterskabsstævner (f.eks. et DM og et KM eller blot to KM’er)
2. B-gruppe: Alle øvrige
2.1. Alle kæmpere må deltage i A-gruppen hvis de ønsker det. A-grupperne er således “all-comers”.
2.2. Ved Danmarksmesterskaberne er det kun tilladt at stille op i een A/B-kategori.
I U18 “A” er både Shime-waza og Kansetsu-waza tilladt.
Dannelse af puljer:
1. Puljer dannes opdelt efter A/B-kategori.
2. Der kæmpes kønsopdelt.
3. Der kæmpes i følgende vægtklasser
3.1. Piger: -35, -40, -44, -48, -52, -57, -63, -70, -78, +78 kg
3.2. Drenge: -40, -45, -50, -55, -60, -66, -73, -81, -90, -100, +100 kg
2
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4. Alle vejes ind med eksakt vægt
U21/Junior
U21-Danmarksmesterskaber er for alle med gyldig dansk judolicens (ved stævnets afholdelse) som i indeværende
år ikke fylder 21 år eller som er yngre. Der kæmpes i to kategorier:
1. A-gruppe: Alle med mindst 2. Kyu eller mindst to års kamperfaring eller som har deltaget i to
mesterskabsstævner (f.eks. et DM og et KM eller blot to KM’er)
2. B-gruppe: Alle øvrige
2.1. Alle kæmpere må deltage i A-gruppen hvis de ønsker det. A-grupperne er således “all-comers”.
2.2. Ved Danmarksmesterskaberne er det kun tilladt at stille op i een A/B-kategori.
I U21 “A” er både Shime-waza og Kansetsu-waza tilladt.
Dannelse af puljer:
1. Puljer dannes opdelt efter A/B-kategori.
2. Der kæmpes kønsopdelt.
3. Der kæmpes i følgende vægtklasser
3.1. Piger: -35, -40, -44, -48, -52, -57, -63, -70, -78, +78 kg
3.2. Drenge: -40, -45, -50, -55, -60, -66, -73, -81, -90, -100, +100 kg
4. Alle vejes ind med eksakt vægt
Senior
Senior Danmarksmesterskaber er for alle med gyldig dansk judolicens (ved stævnets afholdelse). Der kæmpes i
to kategorier:
1. A-gruppe: Alle med mindst 2. Kyu eller mindst to års kamperfaring eller som har deltaget i to
mesterskabsstævner (f.eks. et DM og et KM eller blot to KM’er)
2. B-gruppe: Alle øvrige
2.1. Alle kæmpere må deltage i A-gruppen hvis de ønsker det. A-grupperne er således “all-comers”.
2.2. Ved Danmarksmesterskaberne er det kun tilladt at stille op i een A/B-kategori.
I Senior “A” er både Shime-waza og Kansetsu-waza tilladt. For senior-klasserne gælder følgende vægtklasser:
1. Kvinder
-48, -52, -57, -63, -70, -78, +78, + åben klasse
2. Mænd
-60, -66, -73, -81, -90, -100, +100, + åben klasse
Der kæmpes kønsopdelt og alle vejes ind til eksakt vægt.
Veteran
Veteran-Danmarksmesterskaber er for alle med gyldig dansk judolicens (ved stævnets afholdelse) som er fyldt
30 år ved stævnets afvikling. Der kæmpes kun i “A-gruppe” og er således “all-comers”. I Veteran er både Shimewaza og Kansetsu-waza tilladt
3
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Dannelse af puljer:
Følger Senior “A”.

0.5

Kamptider

1. U12 og U15 kamptid 3 minutter effektiv.
2. U18, U21 og Senior kamptid 4 minutter effektiv.
3. Veteran kamptid 3 minutter effektiv.
4. Golden score uden tidsgrænse
4.1. Ved seniormesterskaberne har en kæmper krav på 10 minutters hvile efter en kamp; i alle andre tilfælde
er kravet mindst en kamptids pause.

0.6

Deltagerkriterier

1. For at kunne deltage ved mesterskaber, skal man være dansk statsborger eller udlænding med fast bopæl i
Danmark. Er man udlænding, skal der sammen med tilmeldingen vedlægges en kopi af Sundhedskortet
(Sygesikringsbeviset).
2. Ved alle stævner skal deltagerne forevise en gyldig dansk judolicens.

0.7

Tilmelding

1. Tilmelding skal ske iht. indbydelsen. Tilmeldingerne skal være fuldt udfyldt med deltagernes navn,
fødselsår, forventet vægtklasse, A/B-kategori og judograd.
2. Ved tilmeldingen skal oplyses navn, telefonnummer og e-mail på en person der med bindende virkning kan
modtage evt. supplerende meddelelser vedrørende stævnet.
3. Er tilmeldingen mangelfuld jf. foranstående, kan tilmeldingen afvises.
4. Hvis en deltager afvises iht. stk. 3, kontaktes kontaktpersonen senest 3 dage før stævnestart.
5. For deltagelse i stævnerne betales, det af Stævneudvalget fastsatte deltagergebyr.

0.8

Kamplister

Dannelse af puljer/knock-out system:
1. 1 deltagere pr vægtklasse
1.1. Kæmperen oprykkes automatisk til næste vægtklasse. Hvis denne er “tom” kan der ske een af to ting:
Enten tildeles deltageren en guldmedalje eller også kan Stævneleder i overensstemmelse med
kæmperen og dennes træner flytte kæmperen til “højere” type af gruppe: f.eks. en højere aldersgruppe;
en flytning fra B til A. Det pointeres at sådanne flytninger er frivillige og kun kan ske “opad”: imod
højre aldre; imod tungere kæmpere; imod mere erfarende kæmpere.
2. 2-6 deltagere pr vægtklasse
2.1. En pulje
3. 7-12 deltagere pr vægtklasse
3.1. To puljer af omtrentlig ens størrelse. Vinder af ene pulje imod to’er fra anden pulje i hver af de to
semifinaler. Vinderne af de to semifinaler mødes i finalen. Taberne af de to semifinaler modtager hver
en bronzemedalje.
3.2. Vinderen af en given pulje bestemmes ud fra
i. Flest vundne kampe
ii. Indbyrdes kampe
iii. Flest point iv. Hurtigste sejre
4
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v. Vægt (der foretages gen-vejning efter sidste kamp i puljen (iført gi))
4. ≥ 13 deltagere pr vægtklasse
4.1. Her anvendes knock-out med dobbelt repechage.

0.9

Afvikling

1. Stævnelederen er øverste myndighed på de enkelte stævner, dog er dommerformanden øverste myndighed
iht. overholdelse af konkurrenceregler og dommerreglement.
2. Stævnelederen kontrollerer før stævnets begyndelse, at de ydre rammer for stævnet er i orden.
3. Stævnelederen er ansvarlig for licenskontrol og vejning, samt for udarbejdelse af kamplister før stævnet
begynder.
4. De til stævnet udskrevne kampdommere møder op til vejning. Dommerne kontrollerer, at kamparealer er i
orden, og skal hjælpe med licenskontrol og vejning.
5. Alle deltagere skal være fremmødt og klar til vejning, på det i indbydelsen fastsatte tidspunkt.
6. Ved vejning skal gyldigt judolicens forevises.
7. Der kæmpes efter de internationale konkurrenceregler iht. Judo Danmarks love.
8. Stævneleder kan vælge af fravige fra disse regler. Fravigelser der er planlagte inden afholdelse skal
kommunikeres inden afholdelse af stævnet og motiveres.

0.10

Pointberegning

1. Vinderen gives kamppoint for den scoring, der gav sejren. Pointene gives efter gældende IJF-regler.
2. Stævnets dommere påfører resultaterne på kampkortene/licens. Deltagerne må selv kontrollere
indførelsernes rigtighed og straks gøre indsigelse, hvis der er fejl deri.

0.11

Præmiering

Ved alle stævner, i alle kategorier/vægtklasser der udkæmpes, tildeles Judo Danmarks medaljer efter følgende
regler:
1. I grupper med een pulje og mindst fire deltagere tildeles førstepladsen en guldmedalje, andenpladsen en
sølvmedalje og tredjepladsen en bronze medalje.
2. I grupper med een pulje og tre deltagere tildeles førstepladsen en guldmedalje og andenpladsen en
sølvmedalje.
3. I grupper med een pulje og to deltagere tildeles førstepladsen en guldmedalje.
4. I grupper to puljer: tildeles een guldmedalje (vinder af finale), en sølvmedalje (taber af finale) og to
bronzemedaljer (hver af de to tabere af semi-finalerne)
5. I grupper med ≥ 13 deltagere: tildeles een guldmedalje (vinder af finale), en sølvmedalje (taber af finale)
og to bronzemedaljer (hver af de to tabere af semi-finalerne)

0.12

Officials

1. Dommer-udvalget stiller dommere til rådighed.
2. Øvrige officials, listeførere etc. stilles til rådighed af klubarrangøren.
3. Hver deltagende klub skal stille mindst en tidtager/tavlefører til rådighed; har klubben 10 deltagere eller
mere skal den stille mindst 2 tidtager/tavleførere til rådighed for stævnelederen.
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0.13

Stævnearrangører

1. Den arrangerende klub er ansvarlig for at der er samaritter eller læge tilstede ved stævnet, (samaritter eller
læge må ikke varetage andre opgaver ved stævnet).
2. Den arrangerende klub skal sørge for at der er adgang til stævnelokalet 1 time før stævnet starter.
3. Den arrangerende klub er ansvarlig for, at alle nødvendige rekvisitter er til stede, at kamparealet er udlagt
klar til tiden og at temperaturen er over 21 grader ved kampstart.
4. Stævnet skal afvikles i en hal/lokale, hvor der er mulighed for siddepladser/stole til tilskuerne.

0.14

Økonomi

1. Udgifter til halleje, leje af egne måtter og samaritter/læge skal meddeles til Stævneudvalget ved ansøgning
af et stævne.
2. En klub kan overdrages stævnet økonomisk iht. indgået stævnekontrakt.
3. Ved leje af DJU’s måtter skal den arrangerende klub bestille måtterne ifølge DJU’s regler for måtteleje.
4. Den arrangerende klub fremsender senest 14 dage efter stævnet, regning på de aftalte udgifter.
5. Stævnearrangører kan få godtgørelse til forplejning ifølge de af bestyrelsen i Judo Danmark fastsatte takster.

0.15

Sanktionsbestemmelser

1. Hvis en deltager møder uden gyldig licens, kan deltagelse tillades mod betaling af et ekstra gebyr svarende
til et års licensafgift.
2. Stævneudvalget kan bortvise deltagere eller ledere, der udviser anstødelig optræden, forulemper tilskuere,
officials eller andre deltagere, eller på anden måde er til alvorlig gene for stævnets forløb eller anseelse.
3. I mindre alvorlige tilfælde kan stævneudvalget tildele den pågældende en advarsel og/eller en
tilrettevisning.
4. Alle episoder, der giver anledning til påtale, skal med en beskrivelse af hændelsesforløbet anføres i
stævnerapporten.
5. Baseret på stævnerapportens beskrivelse kan Stævneudvalget i en tidsperiode udelukke den pågældende fra
fremtidige arrangementer i udvalgets regi. Udelukkelsen kan gøres betinget jf. Judo Danmarks love.
6. Sanktioner idømt efter stk. 5 skal med angivelse af ankemuligheder meddeles skriftligt såvel til den berørte
person som til bestyrelsen, samt til den klub, den pågældende er registreret under jf. Judo Danmarks love.
7. Alle sanktioner kan ankes til bestyrelsen og til DJU’s Appeludvalg jf. Judo Danmarks Love.

0.16

Ikrafttrædelse

Dette reglement træder i kraft mandag d. 11. juni 2018.
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FORSLAG 7
STÆVNEREGLEMENT FOR INDIVIDUELT KREDSMESTERSKABER
Præambel
Stævneudvalget har et mål om at udvikle både ungdomsstævnerne og kredsmesterskaberne (KM) og gøre dem til
store og attraktive stævner. Set fra et deltager synspunkt ligner KM’erne og ungdomsstævnerne hinanden
temmeligt meget, om ikke andet så på grund af personsammenfaldet mellem stævnerne. Imidlertid skal det
anerkendes at KM’erne er og bør være lidt mere formelle end ungdomsstævnerne.
Det skaber den udfordring for KM’erne at dersom man ruller kønsopdelte A/B-kategorier ud over fire (ungdoms)aldersklasser i 5 kg-vægtintervaller vil der næsten være flere grupper end deltagere.
Nærværende reglement kan derfor med fordel ses som en hybrid mellem ungdomsstævnernes temmeligt
uformelle reglement og det ret formelle reglement der gør sig gældende for Danmarksmesterskaberne.

0.1

Formål

Formålet med Kredsmesterskabr er at kåre kredsmestre.

0.2

Indledning

Der afholdes eet Kredsmesterskab i hver af kredsene pr år og det placeres tidsmæssigt i første halvår.

0.3

Administration

1. Bestemmelserne administreres af Stævneudvalget.
2. Ændringer kan kun indføres jævnfør Judo Danmarks love.
3. Udvalgets adresse er formandens.
4. Bestyrelsen er ankeinstans i spørgsmål om reglementets fortolkning.

0.4

Alderskategorier, grupper, vægtklasser og køn

Nedenfor følger en detaljeret beskrivelse af de principper hvorefter puljer skal sammensættes ved de stævner der
er omfattede af disse regler. Der afholdes Kredsmesterskaber i blandt U15, U21, Senior samt Veteran
henholdsvist. Ved Kredsmesterskaberne er det kun tilladt at stille op i een aldersrække.
U15/Ungdom
U15-Kredsmesterskaber er for alle med gyldig dansk judolicens (ved stævnets afholdelse) som i indeværende år
ikke fylder 15 år eller som er yngre. Der kæmpes som udgangspunkt i to kategorier:
1. A-gruppe: Alle med mindst 4. Kyu eller mindst to års kamperfaring eller som har deltaget i to
mesterskabsstævner (f.eks. et DM og et KM eller blot to KM’er)
2. B-gruppe: Alle øvrige
2.1.
Alle kæmpere må deltage i A-gruppen hvis de ønsker det.
A-grupperne er således “all-comers”.
2.2.

Ved Kredsmesterskaberne er det kun tilladt at stille op i een

A/B-kategori. I U15 er hverken Shime-waza eller Kansetsu-waza tilladt
1
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Principper for dannelse af puljer:
1. Det tilstræbes at danne puljer opdelt efter A/B-kategori.
2. Der kæmpes kønsopdelt.
3. Kæmperne inddeles efter vægt i puljer af 4-6 deltagere med så lille vægtspredning som muligt og gerne
med højst 10 % vægtforskel mellem tungeste og letteste.
3.1. I fald der er mange kæmpere tilmeldt indenfor et smalt vægtinterval kan Stævneleder vælge at danne
et (pulje)system med par af “matchende” puljer hvor vinderen af hver pulje møder to’eren fra den
matchende pulje i semi-finaler førende videre til finale og kamp om trediepladsen.
4. Hvis det ikke kan lade sig gøre at danne puljer af 4-6 kæmpere efter ovenstående principper slås A/B
kategorierne sammen (dannende en A-pulje) for de relevante vægtintervaller.
5. Alle vejes ind med eksakt vægt i almindelig kampgi
U21/Junior
U21-Kredsmesterskaber er for alle med gyldig dansk judolicens (ved stævnets afholdelse) som i indeværende år
ikke fylder 21 år eller som er yngre. Der kæmpes som udgangspunkt i to kategorier:
1. A-gruppe: Alle med mindst 2. Kyu eller mindst to års kamperfaring eller som har deltaget i to
mesterskabsstævner (f.eks. et DM og et KM eller blot to KM’er)
2. B-gruppe: Alle øvrige
2.1.
Alle kæmpere må deltage i A-gruppen hvis de ønsker det.
A-grupperne er således “all-comers”.
2.2.

Ved Kredsmesterskaberne er det kun tilladt at stille op i een

A/B-kategori. I U21 “A” er både Shime-waza og Kansetsu-waza tilladt
Principper for dannelse af puljer:
1. Det tilstræbes at danne puljer opdelt efter A/B-kategori.
2. Der kæmpes kønsopdelt.
3. Kæmperne inddeles efter vægt i puljer af 4-6 deltagere med så lille vægtspredning som muligt og gerne
med højst 10 % vægtforskel mellem tungeste og letteste.
3.1. I fald der er mange kæmpere tilmeldt indenfor et smalt vægtinterval kan Stævneleder vælge at danne
et (pulje)system med par af “matchende” puljer hvor vinderen af hver pulje møder to’eren fra den
matchende pulje i semi-finaler førende videre til finale og kamp om trediepladsen.
4. Hvis det ikke kan lade sig gøre at danne puljer af 4-6 kæmpere efter ovenstående principper slås A/B
kategorierne sammen (dannende en A-pulje) for de relevante vægtintervaller.
5. Alle vejes ind med eksakt vægt i almindelig kampgi
Senior
Senior deltagere i Kredsmesterskaber er for alle med gyldig judolicens (ved stævnets afholdelse). Der kæmpes
som udgangspunkt i to kategorier:
1. A-gruppe: Alle med mindst 2. Kyu eller mindst to års kamperfaring eller som har deltaget i to
mesterskabsstævner (f.eks. et DM og et KM eller blot to KM’er)
2. B-gruppe: Alle øvrige
2.1.
Alle kæmpere må deltage i A-gruppen hvis de ønsker det.
A-grupperne er således “all-comers”.
2
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2.2.

Ved Kredsmesterskaberne er det kun tilladt at stille op i een

A/B-kategori. I Senior “A” er både Shime-waza og Kansetsu-waza tilladt
Principper for dannelse af puljer:
1. Det tilstræbes at danne puljer opdelt efter A/B-kategori.
2. Der kæmpes kønsopdelt.
3. Kæmperne inddeles efter vægt i puljer af 4-6 deltagere med så lille vægtspredning som muligt og gerne
med højst 10 % vægtforskel mellem tungeste og letteste.
4. Hvis det ikke kan lade sig gøre at danne puljer af 4-6 kæmpere efter ovenstående principper slås A/B
kategorierne sammen (dannende en A-pulje) for de relevante vægtintervaller.
5. Alle vejes ind med eksakt vægt i almindelig kampgi
Veteran
Veteran deltagere i Kredsmesterskaber er for alle med gyldig judolicens (ved stævnets afholdelse) som er fyldt
30 år ved stævnets afvikling. Der kæmpes kun i “A-gruppe” og er således “all-comers”. I Veteran er både Shimewaza og Kansetsu-waza tilladt
Principper for dannelse af puljer:
1. Der kæmpes kønsopdelt.
2. Kæmperne inddeles efter vægt i puljer af 4-6 deltagere med så lille vægtspredning som muligt og gerne
med højst 10 % vægtforskel mellem tungeste og letteste.
3. Alle vejes ind med eksakt vægt i almindelig kampgi

0.5

Kamptider

1. U15 kamptid 3 minutter effektiv.
2. U21 og Senior kamptid 4 minutter effektiv.
3. Veteran kamptid 3 minutter effektiv.
4. Golden score uden tidsgrænse

0.6

Deltager kriterier

1. For at kunne deltage ved mesterskaber, skal man være dansk statsborger eller udlænding med fast bopæl i
Danmark. Er man udlænding, skal der sammen med tilmeldingen vedlægges en kopi af Sundhedskortet
(Sygesikringsbeviset).
2. Deltagerne skal kunne forevise en gyldig dansk judolicens.
3. For at deltage i Jyske Mesterskaber eller Sjællandske Mesterskaber skal man have licens hos en judoklub,
som geografisk tilhører henholdsvis Jylland/Fyn eller Sjælland/Bornholm.

0.7

Tilmelding

1. Tilmelding skal ske iht. indbydelsen. Tilmeldingerne skal være fuldt udfyldt med deltagernes navn,
fødselsår, forventet vægtklasse, A/B-kategori og judograd.
2. Ved tilmeldingen skal oplyses navn, telefonnummer og e-mail på en person der med bindende virkning kan
modtage evt. supplerende meddelelser vedrørende stævnet.
3. Er tilmeldingen mangelfuld jf. foranstående, kan tilmeldingen afvises.
4. Hvis en deltager afvises iht. stk. 3, kontaktes kontaktpersonen senest 3 dage før stævnestart.
5. For deltagelse i stævnerne betales, det af bestyrelsen fastsatte deltagergebyr.
3
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6. Tilmeldinger der foretages efter den fastsatte deadline, f.eks. på selve stævnedagen, skal ske via djuportalen
og mod et tillæg pr deltager fastsat af Stævneudvalget.

0.8

Kamplister

Der anvendes almindeligt (simpelt) puljesystem. Vinderen af en given pulje bestemmes ud fra
1. Flest vundne kampe
2. Indbyrdes kampe
3. Flest point
4. Hurtigste sejre
5. Vægt (der foretages gen-vejning efter sidste kamp i puljen (iført gi))

0.9

Afvikling

1. Stævnelederen er øverste myndighed på de enkelte stævner, dog er dommerformanden øverste myndighed
iht. overholdelse af konkurrenceregler og dommerreglement.
2. Stævnelederen kontrollerer før stævnets begyndelse, at de ydre rammer for stævnet er i orden.
3. Stævnelederen er ansvarlig for licenskontrol og vejning, samt for udarbejdelse af kamplister før stævnet
begynder.
4. De til stævnet udskrevne kampdommere møder op til vejning. Dommerne kontrollerer, at kamparealer er i
orden, og skal hjælpe med licenskontrol og vejning.
5. Alle deltagere skal være fremmødt og klar til vejning, på det i indbydelsen fastsatte tidspunkt.
6. Ved vejning skal gyldigt judolicens forevises.
7. Der kæmpes efter de internationale konkurrenceregler iht. Judo Danmarks love.
8. Stævneleder kan vælge af fravige fra disse regler. Fravigelser der er planlagte inden afholdelse skal
kommunikeres inden afholdelse af stævnet og motiveres.

0.10

Pointberegning

1. Vinderen gives kamppoint for den scoring, der gav sejren. Pointene gives efter gældende IJF-regler.
2. Stævnets dommere påfører resultaterne på kampkortene/licens. Deltagerne må selv kontrollere
indførelsernes rigtighed og straks gøre indsigelse, hvis der er fejl deri.

0.11

Præmiering

1. I puljer med mindst fire deltagere tildeles vinderen en guldmedalje, nr. to en sølvmedalje og nr. 3 en bronze
medalje.
2. I puljer med tre deltagere tildeles vinderen en guldmedalje og nr. to en sølvmedalje.
3. I puljer med to deltagere tildeles vinderen en guldmedalje.
4. I grupper flere par af matchede puljer: tildeles een guldmedalje (vinder af finale), en sølvmedalje (taber af
finale) og to bronzemedaljer (taberne af hver af de to semi-finaler)

0.12

Officials

1. Dommer-udvalget stiller dommere til rådighed.
2. Øvrige officials, listeførere etc. stilles til rådighed af klubarrangøren.
3. Hver deltagende klub skal stille mindst en tidtager/tavlefører til rådighed; har klubben 10 deltagere eller
mere skal den stille mindst 2 tidtager/tavleførere til rådighed for stævnelederen.

0.13

Stævnearrangører
4
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1. Den arrangerende klub er ansvarlig for at der er samaritter eller læge tilstede ved stævnet, (samaritter eller
læge må ikke varetage andre opgaver ved stævnet).
2. Den arrangerende klub skal sørge for at der er adgang til stævnelokalet 1 time før stævnet starter.
3. Den arrangerende klub er ansvarlig for, at alle nødvendige rekvisitter er til stede, at kamparealet er udlagt
klar til tiden og at temperaturen er over 21 grader ved kampstart.
4. Stævnet skal afvikles i en hal/lokale, hvor der er mulighed for siddepladser/stole til tilskuerne.
5. Stævneleder kan vælge af fravige fra disse regler. Fravigelser der er planlagte inden afholdelse skal
kommunikeres inden afholdelse af stævnet og motiveres.

0.14

Økonomi

1. Udgifter til halleje, leje af egne måtter og samaritter/læge skal meddeles til Stævneudvalget ved ansøgning
af et stævne.
2. En klub kan overdrages stævnet økonomisk iht. indgået stævnekontrakt.
3. Ved leje af DJU’s måtter skal den arrangerende klub bestille måtterne ifølge DJU’s regler for måtteleje.
4. Den arrangerende klub fremsender senest 14 dage efter stævnet, regning på de aftalte udgifter.
5. Stævnearrangører kan få godtgørelse til forplejning ifølge de af bestyrelsen i Judo Danmark fastsatte takster.

0.15

Sanktionsbestemmelser

1. Hvis en deltager møder uden gyldig licens, kan deltagelse tillades mod betaling af et ekstra gebyr svarende
til et års licensafgift.
2. Stævneudvalget kan bortvise deltagere eller ledere, der udviser anstødelig optræden, forulemper tilskuere,
officials eller andre deltagere, eller på anden måde er til alvorlig gene for stævnets forløb eller anseelse.
3. I mindre alvorlige tilfælde kan stævneudvalget tildele den pågældende en advarsel og/eller en
tilrettevisning.
4. Alle episoder, der giver anledning til påtale, skal med en beskrivelse af hændelsesforløbet anføres i
stævnerapporten.
5. Baseret på stævnerapportens beskrivelse kan Stævneudvalget i en tidsperiode udelukke den pågældende fra
fremtidige arrangementer i udvalgets regi. Udelukkelsen kan gøres betinget jf. Judo Danmarks love.
6. Sanktioner idømt efter stk. 5 skal med angivelse af ankemuligheder meddeles skriftligt såvel til den berørte
person som til bestyrelsen, samt til den klub, den pågældende er registreret under jf. Judo Danmarks love.
7. Alle sanktioner kan ankes til bestyrelsen og til DJU’s Appeludvalg jf. Judo Danmarks Love.

0.16

Ikrafttrædelse

Dette reglement træder i kraft mandag d. 11. juni 2018.
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FORSLAG 8
STÆVNEREGLEMENTFORPOKALSTÆVNER
0.1

Formål

Formålet er at give judoudøvere lejlighed til at få kamptræning under konkurrencemæssige forhold.

0.2

Indledning

Reglementet er gældende for Pokalstævner. Disse afholdes sammen med Ungdomsstævnerne og det afholdes to
stævner i hvert halvår i hver af kredsene.

0.3

Administration

1. Bestemmelserne administreres af Stævneudvalget.
2. Ændringer kan kun indføres jævnfør Judo Danmarks love.
3. Udvalgets adresse er formandens.
4. Bestyrelsen er ankeinstans i spørgsmål om reglementets fortolkning.

0.4

Alderskategorier, grupper, vægtklasser og køn

Ideelt set ville det være optimalt om puljer ved Pokalstævner kunne bestå af 4-6 kæmpere af ens køn, alder og
vægt. Imidlertid er virkeligheden den, at temmeligt få deltager og for at sikre et fornuftigt antal kampe, kan disse
ikke afvikles indenfor et snævert spænd af alder og vægt. Dersom mange skulle deltage i et konkret Pokalstævne
vil principperne for puljedannelse følge de principper der er beskrevet i Stævnereglementet for Ungdomsstævner
for U21/Junior kæmpere. I mellemtiden er principperne en del mere pragmatiske.
For at kunne deltage i Pokalstævner skal kæmperen i indeværende år fylde 15 år eller være ældre (altså ældre end
U15). Ved Pokalstævner er Shime-waza og Kansetsu-waza tilladt og kamptiden er 4 minutter effektivt.
Principper for dannelse af puljer:
1. Der kæmpes kønsopdelt.
2. Kæmperne inddeles i puljer med mellem 4-6 deltagere. Kæmperne vil så vidt muligt blive inddelt efter
vægt.
3. Dersom Stævneleder skønner det nødvendigt foretages indvejning med eksakt vægt i almindelig kampgi

0.5

Kamptider

Kamptid er 4 minutter effektiv og Golden score uden tidsgrænse

0.6

Deltagerkriterier

Alle deltagere skal kunne forevise en gyldig dansk judolicens. Er man udlænding kan man deltage dersom man
er medlem af IJF.

0.7

Tilmelding

1. Tilmelding skal ske iht. indbydelsen. Tilmeldingerne skal være fuldt udfyldt med deltagernes navn,
fødselsår, forventet vægtklasse og judograd.
2. Ved tilmeldingen skal oplyses navn, telefonnummer og e-mail på en person der med bindende virkning kan
modtage evt. supplerende meddelelser vedrørende stævnet.
1
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3. Er tilmeldingen mangelfuld jf. foranstående, kan tilmeldingen afvises.
4. Hvis en deltager afvises iht. stk. 3, kontaktes kontaktpersonen senest 3 dage før stævnestart.
5. For deltagelse i stævnerne betales, det af bestyrelsen fastsatte deltagergebyr.
6. Tilmeldinger der foretages efter den fastsatte deadline, f.eks. på selve stævnedagen, skal foretages til
Stævneleder.

0.8

Kamplister

Der anvendes almindeligt (simpelt) puljesystem. Vinderen af en given pulje bestemmes ud fra
1. Flest vundne kampe
2. Indbyrdes kampe
3. Flest point
4. Hurtigste sejre
5. Vægt (der foretages gen-vejning efter sidste kamp i puljen (iført gi))

0.9

Afvikling

1. Stævnelederen er øverste myndighed på de enkelte stævner, dog er dommerformanden øverste myndighed
iht. overholdelse af konkurrenceregler og dommerreglement.
2. Stævnelederen kontrollerer før stævnets begyndelse, at de ydre rammer for stævnet er i orden.
3. Stævnelederen er ansvarlig for licenskontrol og vejning, samt for udarbejdelse af kamplister før stævnet
begynder.
4. De til stævnet udskrevne kampdommere møder op til vejning. Dommerne kontrollerer, at kamparealer er i
orden, og skal hjælpe med licenskontrol og vejning.
5. Alle deltagere skal være fremmødt og klar til vejning, på det i indbydelsen fastsatte tidspunkt.
6. Ved vejning skal gyldigt judolicens forevises.
7. Der kæmpes efter de internationale konkurrenceregler iht. Judo Danmarks love.
8. Stævneleder kan vælge af fravige fra disse regler. Fravigelser der er planlagte inden afholdelse skal
kommunikeres inden afholdelse af stævnet og motiveres.

0.10

Pointberegning

1. Vinderen gives kamppoint for den scoring, der gav sejren. Pointene gives efter gældende IJF-regler.
2. Stævnets dommere påfører resultaterne på kampkortene/licens. Deltagerne må selv kontrollere
indførelsernes rigtighed og straks gøre indsigelse, hvis der er fejl deri.

0.11

Præmiering

Vinderen af hver pulje tildeles en pokal.

0.12

Officials

1. Dommer-udvalget stiller dommere til rådighed.
2. Øvrige officials, listeførere etc. stilles til rådighed af klubarrangøren.
3. Hver deltagende klub skal stille mindst en tidtager/tavlefører til rådighed; har klubben 10 deltagere eller
mere skal den stille mindst 2 tidtager/tavleførere til rådighed for stævnelederen.
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0.13

Stævnearrangører

1. Den arrangerende klub er ansvarlig for at der er samaritter eller læge tilstede ved stævnet, (samaritter eller
læge må ikke varetage andre opgaver ved stævnet).
2. Den arrangerende klub skal sørge for at der er adgang til stævnelokalet 1 time før stævnet starter.
3. Den arrangerende klub er ansvarlig for, at alle nødvendige rekvisitter er til stede, at kamparealet er udlagt
klar til tiden og at temperaturen er over 21 grader ved kampstart.
4. Stævnet skal afvikles i en hal/lokale, hvor der er mulighed for siddepladser/stole til tilskuerne.

0.14

Økonomi

1. Udgifter til halleje, leje af egne måtter og samaritter/læge skal meddeles til Stævneudvalget ved ansøgning
af et stævne.
2. En klub kan overdrages stævnet økonomisk iht. indgået stævnekontrakt.
3. Ved leje af DJU’s måtter skal den arrangerende klub bestille måtterne ifølge DJU’s regler for måtteleje.
4. Den arrangerende klub fremsender senest 14 dage efter stævnet, regning på de aftalte udgifter.
5. Stævnearrangører kan få godtgørelse til forplejning ifølge de af bestyrelsen i Judo Danmark fastsatte
takster.

0.15

Sanktionsbestemmelser

1. Hvis en deltager møder uden gyldig licens, kan deltagelse tillades mod betaling af et ekstra gebyr svarende
til et års licensafgift.
2. Stævneudvalget kan bortvise deltagere eller ledere, der udviser anstødelig optræden, forulemper tilskuere,
officials eller andre deltagere, eller på anden måde er til alvorlig gene for stævnets forløb eller anseelse.
3. I mindre alvorlige tilfælde kan stævneudvalget tildele den pågældende en advarsel og/eller en
tilrettevisning.
4. Alle episoder, der giver anledning til påtale, skal med en beskrivelse af hændelsesforløbet anføres i
stævnerapporten.
5. Baseret på stævnerapportens beskrivelse kan Stævneudvalget i en tidsperiode udelukke den pågældende fra
fremtidige arrangementer i udvalgets regi. Udelukkelsen kan gøres betinget jf. Judo Danmarks love.
6. Sanktioner idømt efter stk. 5 skal med angivelse af ankemuligheder meddeles skriftligt såvel til den berørte
person som til bestyrelsen, samt til den klub, den pågældende er registreret under jf. Judo Danmarks love.
7. Alle sanktioner kan ankes til bestyrelsen og til DJU’s Appeludvalg jf. Judo Danmarks Love.

0.16

Ikrafttrædelse

Dette reglement træder i kraft mandag d. 11. juni 2018.
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FORSLAG 9
STÆVNEREGLEMENTFORUNGDOMSSTÆVNER
Præambel
Stævneudvalget har et mål om at udvikle Ungdomsstævnerne og gøre dem til store og attraktive stævner. På
nuværende tidspunkt (foråret 2018) er det vanskeligt at samle mere end 100 deltagere ved hvert stævne og det
gør det vanskeligt at kæmpe i traditionelle alders- og vægtklasser; endsige kønsopdelt og efter A/B/C
kategoriseringen: der bliver for mange puljer til for få deltagere.
Det er oplagt at en løsning på problemerne med få deltagere forudsætter at man identificerer de forhold ved
Ungdomsstævnerne som klubberne og kæmperne er kritiske overfor. De forhold som i skrivende stund er erkendt
er 1) få kampe, 2) lang ventetid og 3) “unfair” kampe. Og hensigten med nærværende reglement er i høj grad at
få kanoniseret et sæt regler der muliggør løsninger på disse tre problemer. Dertil kommer at det reglement som
nærværende afløser indeholdt en række formuleringer der ikke længere var tidssvarende, f.eks. i forbindelse med
IJF regler.
Det er imidlertid værd at bemærke at det reglement som nærværende afløser faktisk gav Stævneleder temmeligt
vide beføjelser i forbindelse med afviklingen af stævner. Og disse blev i stor udstrækning anvendt. Problemet var
dog at der ikke var var noget nedfældet omkring f.eks. hvorledes puljedannelsen kunne foregå i lyset af få
deltagere. Dette problem løser dette reglement.

0.1

Formål

Formålet er at give unge judoudøvere lejlighed til at få kamptræning under konkurrencemæssige forhold.

0.2

Indledning

Dette reglementet er gældende for Ungdomsstævner, som der afholdes to af i hvert halvår i hver af kredsene

0.3

Administration

1. Bestemmelserne administreres af Stævneudvalget.
2. Ændringer kan kun indføres jævnfør Judo Danmarks love.
3. Udvalgets adresse er formandens.
4. Bestyrelsen er ankeinstans i spørgsmål om reglementets fortolkning.

0.4

Alderskategorier, grupper, vægtklasser og køn

Som omtalt indledningsvist er formålet med Ungdomsstævnerne at give børn og unge egentlig kamptræning
under vilkår som ligner dem der kendes internationalt: kønsopdelte kampe imod kæmpere der er vægt- og
aldersmæssigt matchende. Derudover er der et selvstændigt behov for at introducere nybegyndere for egentlige
judokampe på vilkår der er befordrende for deres lyst og motivation til at forsætte med at træne judo. Og det er
naturligvis derfor judo udøves i vægt- og aldersklasser samt årsagen til at DJU i sin tid indførte
A/B/Ckategoriseringen.
Imidlertid giver det betydelige udfordringer hvis puljerne ved stævner i Danmark “stratificeres” efter køn, A/B/Ckategorisering og de alders- og vægtklasser som (tidligere) er anvendt: alt for mange puljer med alt for få
kæmpere.
For at imødegå dette problem og sikre dels et rimeligt antal kampe for de fleste af deltagere samt behovet for “en
blød” introduktion til egentlig kamp for nybegyndere gives der Stævneleder en udstrakt frihed til, ved
Ungdomsstævner, at danne puljer. De principper som Stævneleder skal anvende ved puljedannelsen fremgår
nedenfor. Der er små subtile forskelle mellem reglerne for U15 og U21 og derfor splittes beskrivelsen af de to
1
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aldersgrupper op. Endvidere bør det bemærkes at A/B/C-kategoriseringen ophører til fordel for en
A/Ckategorisering hvor “C” er nybegyndere.
U15/Ungdom
U15-Ungdomsstævner er for alle med gyldig judolicens (ved stævnets afholdelse) som i indeværende år ikke er
fyldt 15 år eller som er yngre. Der kæmpes som udgangspunkt i to kategorier:
1. A-gruppe: Alle med mindst 4. Kyu eller mindst et års kamperfaring
2. C-gruppe: Alle med højst 5. Kyu og under et års kamperfaring
2.1.
Alle kæmpere må deltage i A-gruppen hvis de ønsker det.
A-grupperne er således “all-comers”.
2.2.

Ved Ungdomsstævner er det kun tilladt at stille op i een

A/C-kategori. Ved U15 Ungdomsstævner er hverken Shime-waza eller Kansetsuwaza tilladt
Principper for dannelse af puljer:
1. Det tilstræbes at danne puljer opdelt efter A/C-kategori.
2. Der kæmpes som udgangspunkt ikke kønsopdelt med mindre ekstraordinært mange (piger) er tilmeldt og
således at muliggør rene (pige)puljer.
3. Kæmperne inddeles efter vægt i puljer af 4-6 deltagere med så lille vægtspredning som muligt og gerne
med højst 10 % vægtforskel mellem tungeste og letteste kæmper af samme køn.
3.1. I fald der er mange kæmpere tilmeldt indenfor et smalt vægtinterval kan Stævneleder vælge at danne
et (pulje)system med par af “matchende” puljer hvor vinderen af hver pulje møder to’eren fra den
matchende pulje i semi-finaler førende videre til finale.
4. Piger i grupper med flertal af drenge kan gives en vægtfordel svarende til ca. 10 % af pigens vægt, altså ca.
forskellen mellem vægtklasser.
5. Hvis det ikke kan lade sig gøre at danne puljer af 4-6 kæmpere efter ovenstående principper slås A/C
kategorierne sammen for de relevante vægtintervaller.
6. Dersom Stævneleder skønner det nødvendigt foretages indvejning med eksakt vægt i almindelig kampgi
U21/Junior
U21-Ungdomsstævner er for alle med gyldig judolicens (ved stævnets afholdelse) som i indeværende år ikke er
fyldt 21 år eller som er yngre. Der kæmpes som udgangspunkt i to kategorier:
1. A-gruppe: Alle med mindst 3. Kyu eller mindst et års kamperfaring
2. C-gruppe: Alle med højst 4. Kyu og under et års kamperfaring
2.1. Alle kæmpere må deltage i A-gruppen hvis de ønsker det. A-grupperne er således “all-comers”.
2.2. Ved Ungdomsstævner er det kun tilladt at stille op i een A/C-kategori.
I U21 “A” er både Shime-waza og Kansetsu-waza som udgangs tilladt, men det bemærkes at der tilhørende Akategorien kan være kæmpere der ikke ved deres træning endnu er introduceret til Shime-waza og Kansetsuwaza.
Stævneleder kan derfor afgøre sammen med og efter drøftelse med kæmperne og deres trænere, hvorvidt Shimewaza og Kansetsu-waza skal være tilladt i en given pulje.
Principper for dannelse af puljer:
1. Det tilstræbes at danne puljer opdelt efter A/C-kategori.
2. Der kæmpes kønsopdelt.
2
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2.1. Dersom der er meget få deltagende piger, bør Stævneleder overveje at samle piger og drenge i samme
pulje(r). Piger i grupper med flertal af drenge kan gives en vægtfordel svarende til ca. 10 % af pigens
vægt, altså ca. forskellen mellem vægtklasser.
3. Kæmperne inddeles efter vægt i puljer af 4-6 deltagere med så lille vægtspredning som muligt og gerne med
højst 10 % vægtforskel mellem tungeste og letteste kæmper af samme køn.
3.1. I fald der er mange kæmpere tilmeldt indenfor et smalt vægtinterval kan Stævneleder vælge at danne
et (pulje)system med par af “matchende” puljer hvor vinderen af hver pulje møder to’eren fra den
matchende pulje i semi-finaler førende videre til finale.
4. Hvis det ikke kan lade sig gøre at danne puljer af 4-6 kæmpere efter ovenstående principper slås A/C
kategorierne sammen for de relevante vægtintervaller.
5. Dersom Stævneleder skønner det nødvendigt foretages indvejning med eksakt vægt i almindelig kampgi

0.5

Kamptider

1. U15 kamptid 3 minutter effektiv.
2. U21 kamptid 4 minutter effektiv.
3. Golden score uden tidsgrænse

0.6

Udenlandske kæmpere

Udenlandske kæmpere kan deltage i Ungdomsstævne hvis de er medlem af IJF.

0.7

Tilmelding

1. Tilmelding skal ske iht. indbydelsen. Tilmeldingerne skal være fuldt udfyldt med deltagernes navn,
fødselsår, forventet vægtklasse, A/C-kategori og judograd.
2. Ved tilmeldingen skal oplyses navn, telefonnummer og e-mail på en person der med bindende virkning kan
modtage evt. supplerende meddelelser vedrørende stævnet.
3. En deltager kan kun deltage i en A/C-kategori og aldersklasse-kombination.
4. Er tilmeldingen mangelfuld jf. foranstående, kan tilmeldingen afvises.
5. Hvis en deltager afvises iht. stk. 3, kontaktes kontaktpersonen senest 3 dage før stævnestart.
6. For deltagelse i stævnerne betales, det af bestyrelsen fastsatte deltagergebyr.
7. Tilmeldinger der foretages efter den fastsatte deadline, f.eks. på selve stævnedagen, skal ske via djuportalen
og mod et tillæg pr deltager fastsat af Stævneudvalget.

0.8

Kamplister

Der anvendes almindeligt (simpelt) puljesystem (eventuelt efterfulgt af semi-finale og finale). Vinderen af en
given pulje bestemmes ud fra
1. Flest vundne kampe
2. Indbyrdes kampe
3. Flest point
4. Hurtigste sejre
5. Vægt (der foretages gen-vejning efter sidste kamp i puljen (iført gi))

0.9

Afvikling

1. Stævnelederen er øverste myndighed på de enkelte stævner, dog er dommerformanden øverste myndighed
iht. overholdelse af konkurrenceregler og dommerreglement.
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2. Stævnelederen kontrollerer før stævnets begyndelse, at de ydre rammer for stævnet er i orden.
3. Stævnelederen er ansvarlig for licenskontrol og vejning, samt for udarbejdelse af kamplister før stævnet
begynder.
4. De til stævnet udskrevne kampdommere møder op til vejning. Dommerne kontrollerer, at kamparealer er i
orden, og skal hjælpe med licenskontrol og vejning.
5. Alle deltagere skal være fremmødt og klar til vejning, på det i indbydelsen fastsatte tidspunkt.
6. Ved vejning skal gyldigt judolicens forevises.
7. Der kæmpes efter de internationale konkurrenceregler iht. Judo Danmarks love.
8. Stævneleder kan vælge af fravige fra disse regler. Fravigelser der er planlagte inden afholdelse skal
kommunikeres inden afholdelse af stævnet og motiveres.

0.10

Pointberegning

1. Vinderen gives kamppoint for den scoring, der gav sejren. Pointene gives efter gældende IJF-regler.
2. Stævnets dommere påfører resultaterne på kampkortene/licens. Deltagerne må selv kontrollere
indførelsernes rigtighed og straks gøre indsigelse, hvis der er fejl deri.

0.11

Præmiering

1. I grupper med een pulje og mindst fire deltagere tildeles førstepladsen en guldmedalje, andenpladsen en
sølvmedalje og tredjepladsen en bronze medalje.
2. I grupper med een pulje og tre deltagere tildeles førstepladsen en guldmedalje og andenpladsen en
sølvmedalje.
3. I grupper med een pulje og to deltagere tildeles førstepladsen en guldmedalje.
4. I grupper flere par af matchede puljer: tildeles een guldmedalje (vinder af finale), en sølvmedalje (taber af
finale) og to bronzemedaljer (taberne af de to semi-finaler)

0.12

Officials

1. Dommer-udvalget stiller dommere til rådighed.
2. Øvrige officials, listeførere etc. stilles til rådighed af klubarrangøren.
3. Hver deltagende klub skal stille mindst en tidtager/tavlefører til rådighed; har klubben 10 deltagere eller
mere skal den stille mindst 2 tidtager/tavleførere til rådighed for stævnelederen.

0.13

Stævnearrangører

1. Den arrangerende klub er ansvarlig for at der er samaritter eller læge tilstede ved stævnet, (samaritter eller
læge må ikke varetage andre opgaver ved stævnet).
2. Den arrangerende klub skal sørge for at der er adgang til stævnelokalet 1 time før stævnet starter.
3. Den arrangerende klub er ansvarlig for, at alle nødvendige rekvisitter er til stede, at kamparealet er udlagt
klar til tiden og at temperaturen er over 21 grader ved kampstart.
4. Stævnet skal afvikles i en hal/lokale, hvor der er mulighed for siddepladser/stole til tilskuerne.
5. Stævneleder kan vælge af fravige fra disse regler. Fravigelser der er planlagte inden afholdelse skal
kommunikeres inden afholdelse af stævnet og motiveres.

0.14

Økonomi

1. Udgifter til halleje, leje af egne måtter og samaritter/læge skal meddeles til Stævneudvalget ved ansøgning
af et stævne.
2. En klub kan overdrages stævnet økonomisk iht. indgået stævnekontrakt.
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3. Ved leje af DJU’s måtter skal den arrangerende klub bestille måtterne ifølge DJU’s regler for måtteleje.
4. Den arrangerende klub fremsender senest 14 dage efter stævnet, regning på de aftalte udgifter.
5. Stævnearrangører kan få godtgørelse til forplejning ifølge de af bestyrelsen i Judo Danmark fastsatte
takster.

0.15

Sanktionsbestemmelser

1. Hvis en deltager møder uden gyldig licens, kan deltagelse tillades mod betaling af et ekstra gebyr svarende
til et års licensafgift.
2. Stævneudvalget kan bortvise deltagere eller ledere, der udviser anstødelig optræden, forulemper tilskuere,
officials eller andre deltagere, eller på anden måde er til alvorlig gene for stævnets forløb eller anseelse.
3. I mindre alvorlige tilfælde kan stævneudvalget tildele den pågældende en advarsel og/eller en
tilrettevisning.
4. Alle episoder, der giver anledning til påtale, skal med en beskrivelse af hændelsesforløbet anføres i
stævnerapporten.
5. Baseret på stævnerapportens beskrivelse kan Stævneudvalget i en tidsperiode udelukke den pågældende fra
fremtidige arrangementer i udvalgets regi. Udelukkelsen kan gøres betinget jf. Judo Danmarks love.
6. Sanktioner idømt efter stk. 5 skal med angivelse af ankemuligheder meddeles skriftligt såvel til den berørte
person som til bestyrelsen, samt til den klub, den pågældende er registreret under jf. Judo Danmarks love.
7. Alle sanktioner kan ankes til bestyrelsen og til DJU’s Appeludvalg jf. Judo Danmarks Love.

0.16

Ikrafttrædelse

Dette reglement træder i kraft mandag d. 11. juni 2018.
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Thomas Hansen
Haraldstedvej 15 DK–2700 Brønshøj email:
thomas.hansen.privat@hotmail.com
Phone: +45 3075–0966

8. maj 2018

Forslag til stævnereglement: 5-mands holdturnering
Lasse Hildingberg og Hans Carlsen har stået som primusmotorer for den nye “5-mands holdturnering”.
Hinindtil har denne stævne-serie ikke været dækket af noget formelt reglement, hvilket har haft både
fordele og ulemper. Umiddelbart har det givet Lasse og Hans en masse frihed til at designe stævnet efter
deres ønsker, men på den anden side kan man (let) forestille sig at de deltagende klubber har et berettiget
ønske om lidt mere fast struktur.
Vi tror og håber desuden på at turneringen på sigt kan vokse sig stor og livskraftig og måske en dag
tjene som udgangspunkt for en egentlig divisionsturnering. Og også derfor er et egentlig reglement
nødvendigt.
Lasse Hildingberg og undertegnede har derfor i fællesskab udarbejdet vedlagte forslag til reglement for
5-mands holdturnering.

På vegne af
Lasse Hildingberg (Fredericia) og undertegnede

Thomas Hansen (Brønshøj)

FORSLAG 10
STÆVNEREGLEMENT FOR LANDSTURNERINGEN FOR 5-MANDSHOLD
Præambel
Stævneudvalget har et mål om at udvikle holdturneringen. På nuværende tidspunkt er det svært
for klubberne at kunne stille et hold, hvorfor det pt. er et ønske om at have så få restriktioner som
muligt. Det betyder også, at der i de indledende år vil komme niveauforskel i holdturneringen for
5-mandshold, men at denne forskel på sigt vil blive udjævnet med oprettelsen af en reel
divisionsstruktur med op- og nedrykning. De kommende år vil formålet med holdturneringen
være, at skabe fokus på stævnestrukturen og interessen herfor. Henset til niveauforskellen er der
taget hensyn til dette i de nedenstående bestemmelser.
0.1

Formål

Formålet er at give voksne eller nær voksne judoudøvere lejlighed til at få kamptræning samt at
stifte bekendtskab med holdkampe.
0.2

Indledning

Reglementet er gældende for Landsturneringen for 5-mandshold. Denne afholdes indenfor
kalenderåret med start om foråret og med afsluttende finalestævne inden det individuelle
Danmarksmesterskab i andet halvår. Turneringen forløber over tre indledende runder i
henholdsvis Øst og Vest kredsene med to indledende runder i foråret og én indledende runde i
efteråret. Inden finalestævnet mødes alle tilmeldte hold, i en given kreds, lige mange gange.
Fra begge kredse går de tre bedste hold videre til A-finalestævnet. Ved dette stævne mødes de
seks hold og kæmper alle mod alle hvor hvert hold møder de fem andre hold (i alt 15 holdkampe).
Fra begge kredse går nummer 4-7 videre til B-finalestævnet, hvorefter klubberne inddeles i to
puljer. Fra hver pulje går to hold videre til semifinalerne efterfulgt en finale.
0.3

Administration

1. Bestemmelserne administreres af Stævneudvalget.
2. Ændringer kan kun indføres jævnfør Judo Danmarks love.
3. Udvalgets adresse er formandens.
4. Bestyrelsen er ankeinstans i spørgsmål om reglementets fortolkning.

0.4

Tilmelding og betaling af hold

1. Tilmelding af holdet (ikke de enkelte kæmpere) skal ske via DJUportalen (DJUportalen.dk).
2. Ved tilmeldingen skal oplyses navn, telefonnummer og e-mail på en person, der med

bindende virkning kan modtage evt. supplerende meddelelser vedrørende holdturneringen.
3. Er tilmeldingen mangelfuld, jf. foranstående, kan tilmeldingen afvises.
4. Hvis en deltager [et hold] afvises iht. stk. 3 kontaktes kontaktpersonen senest 3 dage før

stævnestart.

FORSLAG 10
5. For deltagelse i stævnerne betales det af Judo Danmarks fastsatte gebyr, jf. reglementet om

gebyr-takster.
0.5

Gruppeinddeling

1. Samme klub kan repræsenteres af flere hold.
2. Op til tre klubber kan danne et fælleshold. En klub, der stiller kæmpere til et fælleshold, kan

samtidig del-tage med egne hold i turneringen.
3. Deltagere på et klub- eller fælleshold kan deltage på andet klub- eller fælleshold i løbet af

sæsonen, dog ikke i samme runde.
0.6

Stævnernes afvikling

1. Stævneudvalget udpeger de klubber, der er ansvarlig for afvikling af runderne.
2. De udpegede klubber er ansvarlige for alle praktiske ting i forbindelse med afvikling af

runderne.
3. Kampene ledes og dømmes af de udpegede dommere. I tilfælde af, at de udpegede dommere

ikke er til stede ved kampstart, kan en tilstedeværende udpeges som dommer indtil den/de
udpegede dommere giver fremmøde. I tilfælde af at der ikke er mødt en dommer op inden
rundens afslutning under-rettes dommerudvalget herom.
0.7

Holdets sammensætning

1. Ved et hold forstås en gruppe af personer, som: 1.1. Er fyldt 15 år og

1.2. Ikke er udelukket fra deltagelse efter reglerne i efterfølgende afsnit.
2. Alle deltager skal kunne forevise en gyldig dansk judolicens. Er man udlænding kan man

deltage dersom man er medlem af IJF. For at stille hold skal hvert hold møde med mindst
tre kæmpere.
3. Et hold sammensættes af 5 personer indenfor følgende vægtklasser:
3.1. -66 kg ; -73 kg ; -81 kg ;-90 kg ; +90 kg (skal veje mindst 81 kg).
4. Der tillades, at én kæmper på hvert hold, er indtil 5 procent tungere end de anførte

vægtgrænser.
5. Før et hold stiller til vejning, skal dets deltagere og eventuelle reserver være oplyst på en

vejeliste.
Følgende oplysninger skal angives: Navn, licensnummer og vægt jf. afsnit 0.9
5.1. Deltagerne skal fremvise gyldig licens
5.2. Vejelisterne tilsendes elektronisk til den af Stævneudvalget udpegede person.
5.3. Såvel deltagere som reserver skal opfylde de betingelser, der er stillet i nærværende

afsnit.
5.4. Mellem de enkelte kampe på en kampdag, kan holdet ændres efter følgende regler.
i.

Kun de på vejelisten anførte kæmpere kan indsættes på holdet.

FORSLAG 10
En deltager kan flyttes fra en vægtklasse til en højere eller

ii.

lavere vægtklasse. iii. En deltager, der er trukket tilbage fra holdet, kan
genindsættes på samme kamp-dag.
iv. Der skal afleveres en ny holdliste for hver holdkamp, senest når holdet bliver kaldt

til kamp medmindre holdets sammensætning er uændret fra den tidligere kamp.
v. Efter aflevering af holdlisten til listeførerbordet kan holdet ikke ændres.
5.5. Det er tilladt at opstille piger/damer på et hold såfremt betingelserne i nuværende afsnit

er opfyldt.
6. I tilfælde af, at et hold melder afbud eller ikke giver fremmøde, taberdømmes holdet 50-0

for de kampe, der i den pågældende runde skulle have været udkæmpet.
0.8

Turneringsregler

Kamptiden er 4 minutter effektiv kamptid uden Golden score. Ved pointlighed efter kampens
afslutning dømmes hiki-wake.
Vinderen af en holdkamp bestemmes ud fra:
1. flest vundne kampe.
2. flest point, jf. IJF-regler.
2.1. En vunden kamp på ippon giver 10 point.
2.2. En vunden kamp på waza-ari giver 1 point.
3. ved forsat lighed dømmes holdkampen hiki-wake.

Beregning af stillinger bestemmes ud fra:
1. Flest point.
1.1. En vunden holdkamp giver 2 point.
1.2. En uafgjort holdkamp (hiki wake) giver 1 point.
1.3. En tabt holdkamp giver 0 point.
2. Indbyrdes kampe eller differencen mellem kamppoint.

Stævnelederen påfører resultaterne på kampkortene/licens. Deltagerne må selv kontrollere
indførelsens rigtighed og straks gøre indsigelse, hvis der er fejl deri.
Shime-waza og Kansetsu-waza er tilladt uanset kæmperens graduering og erfaring.
0.9

Afvikling

1. Stævnelederen er øverste myndighed på de enkelte runder, dog er dommerformandens

øverste myndig-hed iht. overholdelse af konkurrenceregler og dommerreglement.
2. Stævnelederen er ansvarlig for licenskontrol og vejning.
3. Alle deltagere skal være fremmødt og klar til vejning på det i indbydelsen fastsatte tidspunkt.
4. Der kæmpes efter de internationale konkurrenceregler iht. Judo Danmarks love.

FORSLAG 10
5. Stævneleder kan vælge at fravige fra disse regler.

0.10

Præmiering

Der uddeles medaljer til de tre bedst placerede hold i Øst og Vest, hhv. Guld-, Sølv-, og
Bronzemedaljer (maks.
10 medaljer pr. hold).
Der uddeles medaljer til de tre bedst placerede hold i finalerunden, hhv. Guld-, Sølv- og
Bronzemedaljer (maks.
10 medaljer pr. hold).
0.11

Sanktionsbestemmelser

1. Hvis en deltager møder uden gyldig licens, kan deltagelse tillades mod betaling af et ekstra

gebyr svarende til et års licensafgift.
2. Stævneudvalget og Stævnelederen kan bortvise deltagere eller ledere, der udviser anstødelig

optræden, forulemper tilskuere, officials eller andre deltagere, eller på anden måde er til
alvorlig gene for stævnets for-løb eller anseelse.
3. Alle sanktioner er inappellable

0.12

Ikrafttrædelse

Dette reglement træder i kraft d. 1. januar 2019. Der vil dog fra vedtagelsen være mulighed for at
benytte de i reglementets bestemmelser forinden.

FORSLAG 11

Fastsættelse af Licensafgift.
Vedrøre Judo licenscirkulære 02.00
&Judo Danmarks Gebyrtakster 06.01

Judo Danmarks bestyrelse ønsker at hæve licensafgiften.
Motivation: Licensafgiften er ikke steget siden juni 2013.
Judo Danmarks aktiviteter er steget meget de seneste år, med blandt andet. Skole judo, og elite
omkostninger.
Vi ønsker også, at satse på, at få nogen med til OL i Tokyo 2020, det koster også langt mere end vi har
mulighed for p.t.
Vi er endvidere blevet beskåret, af DIF de næste 4 år.

Nuværende takster:
Årsafgift for judolicens
(Fødselsdatoen er gældende i beregningen)
Medlemmer til og med 6 år
Medlemmer fra 7 år til og med 15 år
Medlemmer, der er fyldt 16 år

75.00
175,00
250,00

Forslag til ny takst.
Årsafgift for judolicens
(Fødselsdatoen er gældende i beregningen)
Medlemmer til og med 6 år
Medlemmer fra 7 år til og med 15 år
Medlemmer, der er fyldt 16 år

100.00
200,00
300,00

1

Kandidatliste
Judo Danmarks årsmøde 2018
Forslag til kandidatlisten deadline 9.maj!
Tillidsposter

Nuværende

Genvalg

Forslag til valg

Forretnings udvalget
Formand
Kasserer
Næstformand

Martin Peter Kirkhammer
Søren Sejer Sørensen
Sune Aagaard Pedersen

NEJ - 2 år
1 år tilbage
1 år tilbage

Søren Studsgaard

Bestyrelsen
Fmd..Eliteudvalget
Fmd. Breddeudvalget

Alexander Bakke
Tommy Sachse Nielsen

JA - 2 år
NEJ - 2 år

Fmd. Gradueringsudvalget

Lars Maagaard

JA - 2 år

Eliteudvalget
Udvalgsmedlem
Udvalgsmedlem
Udvalgsmedlem

Lasse Pedersen
Lars Pedersen
Leon Lauritsen

1 år tilbage
JA - 2 år
1 år tilbage

Stævneudvalget
Fmd. Stævneudvalget
Udvalgsmedlem
Udvalgsmedlem
Fmd.. Dommerudvalget

Thomas Hansen
Alex Tvede
Kjeld Knold
Se under Dommerudvalget

1 år tilbage
1 år tilbage
NEJ - 2 år

Kommunikationsudvalget
Fmd. Kommunikationsudvalget
Udvalgsmedlem
Udvalgsmedlem
Udvalgsmedlem

Lasse Svane Weimar
Asmus Korsgaard Rasmussen
Ann Fredborg (konst)
Anders Lindberg

1 år tilbage
NEJ – 2 år
JA - 2 år
1 år tilbage

Dommerudvalget
Fmd. Dommerudvalget
Udvalgsmedlem
Udvalgsmedlem

Jesper Gordon
Mads Heller
Klaudia B Asmussen

1 år tilbage
NEJ - 2 år
1 år tilbage

Gradueringsudvalget
Udvalgsmedlem
Udvalgsmedlem

Tommy Mortensen
Allan Gjerulff

JA - 2 år
1 år tilbage

Kandidatliste årsmøde 2018 opdateret 09 maj 2018

Martin Kirkhammer

Morten Wiberg
Flemming Jensen
Henrik Hemmingsen

Lasse Hildingberg

Steen Demant

2

Marsters udvalget
Fmd. Veteranudvalget
Udvalgsmedlem
Udvalgsmedlem

Palle Bengtson
Charlotte Madsen
Anders Lindberg

Kandidatliste årsmøde 2018 opdateret 09 maj 2018

1 år tilbage
1 år tilbage
NEJ - 2 år Kasper Kaspersen

Martin Kirkhammer

DANSKE INDIVIDUELLE MESTRE, SENIOR
2017
11. november
Sjelle-Skjørring
Skanderborg hallen
-48,-52,-57,-70,+78 ingen deltager!
370 deltagere i alt, senior og ungdom.

VÆGTKLASSE
NAVN
HERRE
LETVÆGT
Jens Bohn
-60 KG
LETWELTERVÆGT
Jonas Kolvig
-66 KG
Czajkowski
WELTERVÆGT
Anders B. Olsen
-73 KG
LETMELLEMVÆGT Benjamin Troest
-81 KG
Kjeldsen
MELLEMVÆGT
Oliver Nelmark
-90 KG
LETSVÆRVÆGT
Benjamin
-100 KG
Darville
SVÆRVÆGT
Mathias Madsen
+100 KG
ÅBEN KLASSE
Mathias Madsen
VÆGTKLASSE
DAMER
-48 KG
-52 KG
-57 KG
-63 KG
-70 KG
-78 KG
+78 KG
Åben Klasse

Udfærdiget af Martin Kirkhammer maj 2018

KLUB
Brønshøj
Brønshøj
Politiet
Politiet
Politiet
Politiet
Brønshøj
Brønshøj

NAVN

KLUB

Sif Boujou

Mitani

Line Papuga
Line Papuga

Aarhus
Aarhus

DANMARKS TURNERINGEN FOR HOLD
Senior Herre.
Startede 1971.
Da DIF anerkendte det som en godkendt turnering.
Før 1971 hed det Landspokalturnering.
Årstal
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991

DANMARKSMESTRE
Guld

SØLV

BRONZE

Kano judoklub Kbh.
Klub Kringelbach Kbh.
Herning Judoklub
Brønshøj Judoklub
Brønshøj Judoklub
Brønshøj Judoklub
Brønshøj Judoklub
Brønshøj Judoklub
Brønshøj Judoklub
Brønshøj Judoklub
Brønshøj Judoklub
Brønshøj Judoklub
Brønshøj Judoklub
Brønshøj Judoklub
Brønshøj Judoklub
Kata Judoklub Kbh.
Kata Judoklub Kbh.
Kata Judoklub Kbh.
Kata/Star Judoklub Kbh.
Århus Judoklub
Kata/Star Judoklub Kbh.
Kata/Star Judoklub Kbh.
Kata/Star Judoklub Kbh.
Taastrup Judoklub
Kata/Star Judoklub Kbh.
Politiets Judoklub

Klub Kringelbach Kbh.
Dragør Judoklub
Odense
Herning
Herning
Kata Judoklub Kbh.
Kata Judoklub Kbh.
Kata Judoklub Kbh.
Kata Judoklub Kbh.
Kata Judoklub Kbh.
Holstebro
Holstebro
Holstebro
Kata Judoklub Kbh.
Odense
Odense Kodokan
Odense Kodokan
Brønshøj
Politiets Judoklub
Odense Kodokan
Kolding Tomoe
Århus
Gesten/Vejen
Gesten/Vejen
Gesten/Vejen
Århus

Fredericia
Odense
Aalborg
Dragør
Odense
Randers
Herning
Herning
Herning
Herning
Herning
Kalundborg
Kalundborg
Odense
Kata
Brønshøj
Herning
Odense Kodokan
Odense Kodokan
Vejle
Odense Kodokan
Kolding Tomoe
Århus
Kata/Star Judoklub Kbh.
Taastrup Judoklub
Kata/Star Judoklub Kbh.

1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

Note:
Note:
Note:
Note:
Note:

Politiets Judoklub
Politiets Judoklub
Politiets Judoklub
Politiets Judoklub
Ålborg
Ålborg
Politiets Judoklub
Politiets Judoklub
Ålborg
Århus
Ålborg
Ålborg
Ålborg 2
Ålborg 1
Team syd 1
Gladsaxe 2
Gladsaxe
Amager Judoskole
Politiets Judoklub
Nordsjælland Judo
Politiets Judoklub
Politiets Judoklub
Amager Judo Skole
Politiets Judoklub
Politiets Judoklub
Politiets Judoklub

Århus
Ålborg
Århus
Århus
Politiets Judoklub
Politiets Judoklub
Silkeborg
Silkeborg
Silkeborg
Ålborg
Politiets Judoklub
Århus Judoklub
Århus Judoklub
Team syd 1
Amager 2
Amager 1
Politiets Judoklub
Nordsjælland Judo
Nordsjælland Judo
Politiets Judoklub
Amager Judoskole
Amager Judoskole
Politiets Judoklub
Amager Judoskole
Brønshøj Judoklub
Brønshøj Judoklub

Ålborg
Århus
Ålborg
Ålborg
Silkeborg
Silkeborg
Ålborg
Ålborg
Politiets Judoklub
Silkeborg
Hillerød
Politiets Judoklub
Amager Judoskole 1
Amager 1
Ålborg 2
Gesten-Vejen
Amager Judoskole
Politiets Judoklub
Amager Judoskole
Amager Judoskole
Brønshøj Judoklub
Brønshøj Judoklub
Brønshøj Judoklub
Brønshøj Judoklub
Amager Judoskole

Kata Judoklub, skifter navn til Kata/Star judoklub 1983.
Team Syd, bestod af tre klubber, Kolding, Kodokan og Gesten/Vejen
Nordsjælland, bestod af to klubber Ramløse og Hillerød
2017 var der kun 2 klubber der deltog.
I 2018 bliver det som et forsøg, afviklet Hold DM sammen med Individuelt DM i november 2018

De 5 bedste klubber igennem tiderne(1966-2017)
Klub

DM Guld

Sølv

Bronze

Placering

Politiets Judoklub

13

07

03

1

Brønshøj Judoklub

12

03

05

2

Kata/Star Judoklub

08

06

03

3

Aalborg Judoklub

07

02

07

4

Aarhus Judoklub

02

07

02

5

Udfærdiget af Martin Kirkhammer 2007

Opdateret maj 2018

Tildelte æresbevisninger 2017/2018

Fortjensttegn
Guldtegn
Sølvtegn

Æresdan
Helle Kirketerp 2.Dan
Preben Jensen 2.Dan
Martin Lykkegaard 2.Dan
Bo Kristiansen 2.Dan

Kühnelpokalen
Jonas Kolvig Czajkowski, Brønshøj
DM i Skanderborg

Pokaler der blev uddelt på Årsmødet d.10. juni. 2017
x
x
x

Årets Leder: Gunnar Sørensen

Årets Træner: Miguel Lopes, tidl. landstræner
Årets Herre Kæmper: Mathias Madsen, Brønshøj

x

Årets Dame Kæmper: Emilie Sook, Brønshøj
x

Årets Dommer: Jesper Gordon, Vejle
x

Årets Klub: Helsingør

Resultat af
Nationalgraduering
D. 04-08-2017.
Gerlev
Kommisionen

Navn

Til Grad

Klub

Tommy Mortensen
Lars Maagaard
Allan Gjerulff

Søren Madsen
John Normann Søndergaard

3. Dan
3. Dan

Brønshøj
Køge

Kommissionen

Navn

Til Grad

Klub

Lars Maagaard
Tommy Mortensen
Allan Gjerulff
Stanislaw Kasprzycki
Martin Kirkhammer

Jan Nielsen
Lisbeth Nielsen
Thomas Hansen
Magnus Nelmark
Asger Dissing
Malte Sabro Bødskov
Dan Jacobsen
Anders Stockholm
Maher Hemerit Sadek

6. Dan
3. Dan
3. Dan
1. Dan
1. Dan
1. Dan
1. Dan
1. Dan
1. Dan

Gladsaxe
Gladsaxe
Politiet
Politiet
Århus
Sjelle-Skørring
Vejle
Århus
Sjelle-Skørring

Resultat af
Nationalgraduering
D. 06-01-2018
Vejle

Matsumae Cup/Danish open 1988-2018

Dato
19-20
Februar
16-17
Februar
14-16
Februar
18-20
Februar
14-15
Februar
20-24
Februar
17-21
Februar
22-26
Februar
19-23
Februar
18-22
Februar
21-25
Februar
18-23
Februar
16-21
Februar
14-21
Februar
16-22
Februar
10-13
Februar

Årstal
Matsumae cup 1988

Sted
København

Hal
Grøndalscenteret

Matsumae cup 1990

København

Idrætshuset

Matsumae cup 1992

København

Bavnehøjhallen

Matsumae cup 1994

Gladsaxe

Gladsaxe Sportshal

Matsumae cup 1997

Gladsaxe

Gladsaxe Sportshal

Matsumae cup 1999

København

Idrætshuset

Matsumae cup 2001

Vejen

Vejen Idrætscenter

Matsumae cup 2003

Hillerød

Frederiksborg Centeret

Matsumae cup 2005

Vejen

Vejen Idrætscenter

Matsumae cup 2007

København

Prismen

Matsumae cup 2009

København

Prismen

Matsumae cup 2011

Helsingør

Helsingør hallen

Matsumae cup 2013

Helsingør

Helsingør hallen

Matsumae cup 2015

Vejle

DGI hallen

Matsumae cup 2017

Vejle

DGI hallen

Danish Open
2018

Vejle

DGI hallen

Noter: Fra 1988-1997 var der ikke træningslejr efterfølgende.
I 2003 var det første gang der deltog kvinder
Indtil videre har der været afviklet 15 MC Cup.
Fra 1988-1994 blev det afviklet i lige år. Fra 1997 har det været i ulige år.
Fra 2018 er Danish open, i lige år og Matsumae i ulige år.

Udfærdiget af Martin Kirkhammer
Maj 2018

Årstal
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
Fredericia

Fredericia
Vingsted
Vingsted
Vingsted
Vingsted
Vingsted
Vingsted
Vingsted
Vingsted
Vingsted
Vingsted
Vingsted
Vingsted
Vingsted
Vingsted
Vingsted
Vingsted
Vingsted
Vingsted
Vingsted
Elbæk efterskole
Taastrup hallerne
Taastrup hallerne
Taastrup hallerne
Taastrup hallerne
Aabenrå

Gunji Kozumi

Koning

Ichiro Abe
Ichiro Abe
Ichiro Abe
Kokichi Nagaoka
Ichiro Abe
Ichiro Abe
Ichiro Abe
Ichiro Abe
Ichiro Abe
Ichiro Abe
Ichiro Abe
Ichiro Abe
Ichiro Abe
Ichiro Abe
Ichiro Abe & Mikami
Mikami
Mikami
Jan & Peter Snijders
Peter Snijders
Hans Meyer
Brian Jacks
Tony Maconnel
Brian Jacks
Brian Jacks
Pavel Vanic

August
?
?
02/08-09/08
?
juli
?
juli
13/07-19/07
09/08-15/08
August
?
01/07-07/07
30/06/06/07
28/6-04/07
04/07-10/07
03/07-10/07
?
30/06-06/07
29/06-05/07
?
?
02/07-08/07
01/07-07/07
Juli
30/6-05/07
04/07-09/07
03/07-09/07
02/07-08/07
01/07-07/07

Sted

Hovedtræner

Dato

Sommerlejre i Dansk Judo, senior.

1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

20/07-26/07
05/07-11/07
04/07-10/07
17/07-23/07
15/07-21/07
14/07-20/07
13/07-19/07
12/07-18/07
17/07-23/07
16/07-22/07
08/07-14/07
14/07-20/07
12/07-18/07
11/07-17/07
10/07-16/07
17/07-22/07
27/07-02/08
21/07-28/07
29/06-04/07
18/08-21/08
03/07-08/07
02/07-08/07
23/06-29/06
22/07-28/07
21/07-27/07
19/06-25/06
25/06-01/07
08/07-14/07
13/07-19/07
19/07-25/07
18/07-24/07
17/07-23/07
29/07-04/08
28/07-03/08

Sugai
Waldemar Legien
Waldemar Legien
Waldemar Legien
Waldemar Legien
Kenji Misumoto
Kenji Misumoto
Neil Adams
Neil Adams
Neil Adams
Jurgen Klinger & Czeslaw Kur
Tommy Mortensen & Czeslaw Kur
Ichiro Abe
Tommy Mortensen & Thierry Dibert
Gabriel Bengtson

Kenji Misumoto
Tommy Mortensen & Lars Frost

Czeslaw Kur

Shayne Jacks
Pavel Vanic
Michel Brousse & Michael Vachon
Michel Brousse
Michel Brousse
Neil Adams
Colin Mciver
Colin Mciver
Colin Mciver
Janusz Pawlowski
Colin Mciver & Michael Vachun
Czeslaw Kur
Colin Mciver

Skagen
Skagen
Faxe Ladeplads
Jydske idrætskole Vejle
Jydske idrætskole Vejle
Jydske idrætskole Vejle
Jydske idrætskole Vejle
Jydske idrætskole Vejle
Jydske idrætskole Vejle
Jydske idrætskole Vejle
Jydske idrætskole Vejle
Jydske idrætskole Vejle
Jydske idrætskole Vejle
Holbæk
Jydske idrætsskole Vejle
Jydske idrætsskole Vejle
Præstø
Præstø
Silkeborg
Præstø
Viborg
Danebod Højskole Als
Gerlev Idrætshøjskole
Gerlev Idrætshøjskole
Gerlev Idrætshøjskole
Gerlev Idrætshøjskole
Gerlev Idrætshøjskole
Gerlev Idrætshøjskole
Gerlev Idrætshøjskole
Gerlev Idrætshøjskole
Gerlev Idrætshøjskole
Gerlev Idrætshøjskole
Gerlev Idrætshøjskole
Gerlev Idrætshøjskole

27/07-02/08
26/07-01/08
30/07-06/08
30/07-05/08
29/07-04/08

Udarbejdet af Martin Kirkhammer Maj 2018

2014
2015
2016
2017
2018

JEON KI YOUNG
HITOSHI KATANISHI

Kenji Misumoto

JEON KI YOUNG

Gabriel Bengtson

Gerlev Idrætshøjskole
Gerlev Idrætshøjskole
Gerlev Idrætshøjskole
Gerlev Idrætshøjskole
Gerlev Idrætshøjskole

Judo Danmarks bestyrelser 2017-1978

Periode
Årsmøde.

Forretningsudvalget.
Formand
Næstformand/sekretær
Kasserer

Bestyrelsesmedlemmer

09.juni
2018
Vejle
10.juni
2017
Brøndby

Martin Kirkhammer
Sune Aagaard Petersen
Søren Sejer Sørensen

Tommy Sachse Nielsen, Fmd. Breddeudvalget
Alexander Bakke, Fmd. Eliteudvalget
Lars Maagaard, Fmd. Gradueringsudvalget

11.juni
2016
Hvidovre

Martin Kirkhammer
Sune Aagaard Petersen
Søren Sejer Sørensen

Tommy Sachse Nielsen. Fmd. Breddeudvalget
Thomas Hæstrup. Fmd. Eliteudvalget
Lars Maagaard, Fmd. Gradueringsudvalget

13.juni
2015
Kolding
14.juni
2014
Horsens

Martin Kirkhammer
Sune Aagaard Petersen
Søren Sejer Sørensen
Martin Kirkhammer
Sune Aagaard Petersen
Søren Sejer Sørensen

Tommy Sachse Nielsen, Fmd. Breddeudvalget
Niels-Gert Dehlendorff, Fmd. Eliteudvalget
Carsten Jensen, Fmd. Gradueringsudvalget
Tommy Sachse Nielsen, Fmd. Breddeudvalget
Niels-Gert Dehlendorff, Fmd. Eliteudvalget
Carsten Jensen, Fmd. Gradueringsudvalget

15.juni
2013
Hvidovre

Martin Kirkhammer
Jesper Kolvig
Søren Sejer Sørensen

Tommy Sachse Nielsen, Fmd. stævneudvalget
Niels-Gert Dehlendorff, Fmd. Sportsudvalget
Alex Tolstoy, Fmd. Gradueringsudvalget
Roland Vogt, Fmd. Kommunikationsudvalget

09.juni
2012
Glostrup

Martin Kirkhammer
Jesper Kolvig
Søren Sejer Sørensen

Tommy Sachse Nielsen, Fmd. stævneudvalget
Niels-Gert Dehlendorff, Fmd. Sportsudvalget
Alex Tolstoy, Fmd. Gradueringsudvalget
Morten Wiberg, Fmd. Kommunikationsudvalget

Morten konstitueret
i aug. Klub og
presse udv. Skifter
navn.Til Kom- udv.

11.juni
2011
Kolding

Martin Kirkhammer
Jesper Kolvig
Søren Sejer Sørensen

Tommy Sachse Nielsen, Fmd. stævneudvalget
Niels-Gert Dehlendorff. Fmd. Sportsudvalget
Alex Tolstoy. Fmd. Gradueringsudvalget
Mathias Sachse. Fmd. Klub og Presseudvalget

Mathias
konstitueret juli
2011

05.juni
2010
Kolding

Martin Kirkhammer
Michael Agertoft
Søren Sejer Sørensen

Poul Madsen. Fmd. stævneudvalget
Niels-Gert Dehlendorff. Fmd. Sportsudvalget
Alex Tolstoy. Fmd. Gradueringsudvalget
Toke Hartmann. Fmd. Klub og Presseudvalget

Fra januar 2011,
fungere Allan
Gjerulff som
formand for
stævneudvalget.
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Noter:

Fmd..Eliteudvalg.
Thomas Hæstrup
konstitueret fra
august til januar

Nyt Breddeudvalg
og et eliteudvalg.
Bestyrelsen består
nu af 6 medlemmer

20.juni
2009
Brøndby

Martin Kirkhammer
Michael Agertoft
Søren Sejer Sørensen

Poul Madsen Fmd. Stævneudvalget
Niels-Gert Dehlendorff, Fmd. Sportsudvalget
Alex Tolstoy, Fmd. Gradueringsudvalget
Peter Møller, Fmd. Klub og Presseudvalget

13.juni
2008
Brøndby

Martin Kirkhammer
Finn Nissen
Søren Sejer Sørensen

Steen Erik Christensen. Fmd. Stævneudvalget
Henrik Hemmingsen. Fmd. Sportsudvalget
Alex Tolstoy. Fmd. Gradueringsudvalget
Peter Møller. Fmd. Klub og Presseudvalget

09.juni
2007
Vejle

Martin Kirkhammer
Finn Nissen
Søren Sejer Sørensen

Steen Erik Christensen. Fmd. Stævneudvalget
Henrik Hemmingsen. Fmd. Sportsudvalget
Alex Tolstoy. Fmd. Gradueringsudvalget
Peter Møller. Fmd. Klub og Presseudvalget

10.juni
2006
Tune

Martin Kirkhammer
Finn Nissen
Søren Sejer Sørensen

Finn Nissen. Fmd. Stævneudvalget
Henrik Hemmingsen. Fmd. Sportsudv
Alex Tolstoy. Fmd.Gradueringsudv.
Peter Møller. Fmd. Klub og Presseudvalget
Frank Asmussen. Fmd Dommerudv.

11.juni
2005
Vejle

Martin Kirkhammer
Karen Berg
Søren Sejer Sørensen

Finn Nissen, Fmd. Stævneudvalget.
Henrik Hemmingsen, Fmd. Sportsudv
Alex Tolstoy, Fmd.Gradueringsudv.
Peter Møller, Fmd. Klub og Presseudvalget
Henrik Kleffel, Fmd. Dommerudv.

05.juni
2004
Brøndby

Martin Kirkhammer
Karen Berg
Søren Sejer Sørensen

Hans-Jørgen Holm, Fmd. Stævneudvalget.
Henrik Hemmingsen, Fmd.Træner/breddeudv
VAKANT Fmd Eliteudvalget
Alex Tolstoy, Fmd.Gradueringsudv.
Peter Møller, Fmd. Klub og Presseudvalget

14.juni
2003
Vejle

Allan Gjerulff
Karen Berg
Søren Sejer Sørensen

Hans-Jørgen Holm. Fmd. Stævneudvalget.
Henrik Hemmingsen. Fmd. Træner/breddeudv
Per Christensen, Fmd. Eliteudvalg
Martin Kirkhammer, Fmd.Gradueringsudv.
Claus Jørgensen, Fmd. Klub og Presseudvalget
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Navneændring fra
Judosektionen til
Judo Danmark.
Vedtaget på
Rep.møde 10 juni
2007.Poul Madsen
konstitueret
Fmd.Stævneudvag
Jan.2009
Posten til Kasserer
var vakant, til
årsmødet, da der
ingen der blev valgt
blev Søren
konstitueret.
Vedtaget at
dommerudvalget
ikke skulle være i
bestyrelsen mere.
Sekretærposten
afløses af en
næstformandspost.
Næstformand og
kassereposten var
vakant, blev
konstitueret med
Finn og Søren.
Vedtaget at slå
bredde og
eliteudvalget
sammen til et
sportsudvalg
Dommerudvalget i
bestyrelsen igen
Alex konstitueret i
juli til Fmd. g-udv.

Stævne og
dommerudvalget
adskilles i to
udvalg,
dommerudvalget er
ikke i bestyrelsen
mere,

15. juni
2002
Brøndby

Finn Nissen
Karen Berg
Søren Sejer Sørensen

Michael Albrechtsen Fmd. Stævne/dommerudv.
Allan Gjerulff, Fmd. Træner/breddeudv.
Per Christensen, Fmd. Eliteudv
Martin Kirkhammer Fmd.Gradueringsudv.
Claus Jørgensen, Fmd. Klub og Presseudvalget

16. juni
2001
Vejle

Finn Nissen
Karen Berg
Bo Worsøe

Michael Albrechtsen, Fmd. Stævne/dommerudv
Allan Gjerulff, Fmd. Træner/breddeudv.
Torben Voigt, Fmd. Eliteudv.
Martin Kirkhammer, Fmd.Gradueringsudv.
Hans Jacobsen, Fmd. Klub og Presseudvalget

17 juni
2000
Brøndby

Finn Nissen
Karen Berg
Bo Worsøe

Michael Albrechtsen, Fmd.Stævne/dommerudv.
Allan Gjerulff, Fmd.Træner/breddeudv
Torben Voigt, Fmd. Eliteudv
Martin Kirkhammer, Fmd.Gradueringsudv.
Eva Christensen, Fmd. Klub og Presseudvalget

Ny struktur
G-udvalget vælges
på årsmødet igen.

12 juni
1999
Vejle

Finn Nissen
Karen Berg
Bo Worsøe

Michael Albrechtsen. Fmd.Stævne/dommerudv
VAKANT. Fmd.Træner/breddeudv
Torben Voigt. Fmd. Eliteudv
Martin Kirkhammer, Fmd. Gradueringsudvalget
VAKANT, Fmd. Klub og Presseudvalget

Nyt pensum
Ungdomsgrader
indføres

13 juni
1998
Kolding

Lisbeth Nielsen
Finn Nissen
Claus Isager

Poul Madsen. Fmd. Stævne/dommerudv
Martin Bjørnvig. Fmd. Træner/breddeudv
Jan Nielsen. Fmd. Eliteudvalget
Martin Kirkhammer. Fmd. Gradueringsudvalget
Frode Olsen. Fmd. Klub og Presseudvalget

14. juni
1997
Brøndby

Torben Jensen
Lisbeth Nielsen
Torben Kristensen

Poul Madsen. Fmd. Stævne/dommerudv
Martin Bjørnvig. Fmd. Træner/breddeudv
Jan Nielsen. Fmd. Eliteudvalget
Frode Olsen. Fmd. Klub og Presseudvalget
Per Christensen. Fmd. Gradueringsudvalget

15.juni
1996
Vejle

Torben Jensen
Lisbeth Nielsen
Torben Kristensen

Poul Madsen. Fmd. Stævne/dommerudv
Henrik Hemmingsen. Fmd. Træner/breddeudv
Jan Nielsen. Fmd. Eliteudvalget
Frode Olsen. Fmd. Klub og Presseudvalget
Per Christensen. Fmd. Gradueringsudvalget

10.juni
1995
Hvidovre

Ole Jensen
Lisbeth Nielsen
Torben Kristensen

Torben Jensen. Fmd. Stævne/dommerudv
Jan Nielsen. Fmd. Træner/breddeudv
Dan Overgaard. Fmd. Eliteudvalget
Torben Voigt. Fmd. Klub og Presseudvalget
Per Christensen. Fmd. Gradueringsudvalget

04.juni
1994
Vejle

Ole Jensen
Jesper Carls
Torben Kristensen

Poul Madsen. Fmd. Stævne/dommerudv
Harry Hansen. Fmd. Ungdomsudvalget
Dan Overgaard. Fmd. Eliteudvalget
Per Christensen. Fmd. Træner/breddeudv
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Fra januar 98.
Lisbeth fungere
som formand.

Ny struktur
Ungdomsudvalg
nedlægges
Gradueringsudval.
Udpeges af
bestyrelsen

13.juni
1992
Vejle

Finn Nissen
Henning B. Andersen
Willy Holgersen

Erik Krag. Fmd. Ungdomsudvalget
Stig Hulten. Fmd. Teknisk udvalg
Flemming Nissen Fmd. Turnering/Stævneudv.
Jesper Carls. Fmd. Uddannelsesudvalget
Ole Jensen.Fmd. Dommerudvalget
Per Christensen. Fmd. Gradueringsudvalget

15. juni
1991
Brøndby

Finn Nissen
Henning B. Andersen
Willy Holgersen

Erik Krag. Fmd. Ungdomsudvalget
Stig Hulten. Fmd. Teknisk udvalg
Ernst Andersen Fmd. Turnering/Stævneudv.
Jenny Meyer. Fmd. Uddannelsesudvalget
Ole Jensen.Fmd. Dommerudvalget
Per Christensen. Fmd. Gradueringsudvalget

09.juni
1990
Vejle

Finn Nissen
Henning B. Andersen
Willy Holgersen

Erik Krag. Fmd. Ungdomsudvalget
Jesper Carls. Fmd. Teknisk udvalg
Flemming Nissen Fmd. Turnering/Stævneudv.
Jenny Meyer. Fmd. Uddannelsesudvalget
Ole Jensen.Fmd. Dommerudvalget
Per Christensen. Fmd. Gradueringsudvalget

17.juni
1989
Brøndby

Finn Nissen
Henning B. Andersen
Willy Holgersen

Erik Krag. Fmd. Ungdomsudvalget
Jesper Carls. Fmd. Teknisk udvalg
Flemming Nissen Fmd. Turnering/Stævneudv.
Jenny Meyer. Fmd. Uddannelsesudvalget
Ole Jensen..Fmd. Dommerudvalget
Per Christensen. Fmd. Gradueringsudvalget

28.maj
1988
Vejle

Finn Nissen
Jenny Meyer
Willy Holgersen

23.maj
1987
Brøndby
31.maj
1986
Vejle

Finn Nissen
Jenny Meyer
Willy Holgersen
Torben Kristensen
Jenny Meyer
Willy Holgersen

01.juni
1985
Vejle
26. maj
1984
Odense

Torben Kristensen
Jenny Meyer
Willy Holgersen
Torben Kristensen
Poul Madsen
Willy Holgersen

Erik Krag. Fmd. Ungdomsudvalget
Kim Dahl. Fmd. Teknisk udvalg
Ernst Andersen Fmd. Turnering/Stævneudv.
Claus Larsen. Fmd. Uddannelsesudvalget
Carl Henriksen. Fmd. Gradueringsudvalget
?
?
?
Finn Nissen. Fmd. Teknisk udvalg
Erik Krag. Fmd. Ungdomsudvalget
Jenny Meyer. Fmd. Uddannelsesudvalget
Carl Henriksen. md. Gradueringsudvalget
Ole Jensen.Fmd. Dommerudvalget
Ernst Andersen Fmd. Turnering/Stævneudv
Peter Jensen Østkredsrepræsentant
Jens Chr. Nordenstgård Vestkredsrepræsentant
Jenny Meyer Østkredsrepræsentant
Jens Chr. Nordenstgård Vestkredsrepræsentant
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Jesper konstitueret
efter årsmødet.

Stor debat om
æresdan og Dangradueringer.

På Rep.mødet
Forslag fra alle tre
sektioner om at
oprette et JJ
forbund. Ikke
vedtaget.

15, maj
1982
Vejle
23.maj
1981
Brøndby
31.maj
1980
Odense

Torben Kristensen
Poul Madsen
Willy Holgersen
Gorm Rævmann
Poul Madsen
Willy Holgersen
Gorm Rævmann
Per Martensen
Willy Holgersen

Jenny Meyer Østkredsrepræsentant
Jens Chr. Nordenstgård Vestkredsrepræsentant

19. maj
1979
Brøndby
20.maj
1978
Århus

Gorm Rævmann
Per Martensen
Willy Holgersen
Gorm Rævmann
Per Martensen
Willy Holgersen

Jenny Meyer Østkredsrepræsentant
Anders Lauritsen Vestkredsrepræsentant

Der var 5 udvalg
under bestyrelsen.

Jens A.Pedersen Østkredsrepræsentant
Anders Lauritsen Vestkredsrepræsentant

Første bestyrelse i
Judosektionen efter
en struktur ændring
i DJU

Jenny Meyer Østkredsrepræsentant
Torben Kristensen Vestkredsrepræsentant
Jenny Meyer Østkredsrepræsentant
Anders Lauritsen Vestkredsrepræsentant

Sektionsrådet var en forløber for sektionsbestyrelsen, og forsatte i nogle år efter de var nedsat.
Her var alle udvalg og bestyrelsen samlet.
Der blev behandlet, stævne regler graduering, kalender, økonomi m.v.
Strukturen er generelt blevet ændret konstant igennem alle år.
Udviklingen fra at alt blev styret i DJU, og til nu er, at Judo Danmark & Ju-jitsu Danmark stort set drives
som selvstændige forbund.
Dankollegiet var en forløber til sektionsrådet.
Udfærdiget af Martin Kirkhammer maj 2018
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PENSUM
5.kyu – 1.Dan
Senior, fra 15 år

Copyright Judo Danmark, Gradueringsudvalget

Judo Danmark
Pensum
Gradueringsudvalget har under udarbejdelsen af de e pensum, nedsat en arbejdsgruppe.
I den forbindelse vil vi gerne sige tak l gruppen for deres store indsats.

De e pensum træder i kra den 1. maj 2019, og ersta er det dligere pensum.
Illustra onerne i pensum er vejledende.
Oversæ elserne er foretaget direkte fra japansk.
På vegne af Gradueringsudvalget
Lars Maagaard
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5.kyu, GULT BÆLTE—Senior, side 1

Gyldig licens

NAGE-WAZA

KATAME-WAZA

O-SOTO-GARI

OSAE-WAZA
KESA-GATAME

KUZURE-KESA-GATAME
O-GOSHI

YOKO-SHIHO-GATAME

UKI-GOSHI

2 VENDETEKNIKKER
Teknikkerne udføres
under bevægelse
og l bedste side

SEOI-NAGE (MOROTE)

KENDSKAB TIL
KUMI-KATA – FUNDAMENTALT GREB I GIEN
REI – HILSEN, STÅENDE OG KNÆLENDE
TSUKURI – ÅBNING, INDGANG
KUZUSHI - BALANCEBRYDNING
KAKE - KASTEUDFØRELSE
UCHI-KOMI – GENTAGNE INDGANGE
YAKUSOKU-GEIKO – AFTALTE ØVELSER, LEGEKAMP
DOMMERREGLER BASISUDTRYK
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5.kyu,
y , GULT BÆLTE—Senior,, side 2

Gyldig licens

UKEMI
RULLEFALD

SIDEFALD

HILSEFORMER

RYGFALD

RITSU-REI

ZAREI
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4.kyu,
y , ORANGE BÆLTE—Senior,, side 1

Minimums d 5 måneder

NAGE-WAZA

KATAME-WAZA

TAI-OTOSHI

OSAE-WAZA
USHIRO-KESA-GATAME

KAMI-SHIHO-GATAME
KOSHI-GURUMA

KUZURE-KAMI-SHIHO-GATAME

KO-UCHI-GARI

2 VARIANTER HOLDEGREBS-KOMBINATIONER
Teknikkerne udføres
under bevægelse
og l begge sider

O-UCHI-GARI
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4.kyu,
y , ORANGE BÆLTE—Senior,, side 2

Minimums d 5 måneder

FUNDAMENTALE POSITIONER
SHIZEN-HONTAI—NATURLIG POSITION
MIGI-SHIZENTAI—HØJRE

HIDARI-SHIZENTAI—VENSTRE

JIGO-HONTAI—FORSVARSPOSITION
MIGI-JIGOTAI—HØJRE
HIDARI-JIGOTAI—VENSTRE

KENDSKAB TIL
GRUNDPRINCIPPER I OSAEKOMI-WAZA
FRIGØRELSESTEKNIKKER
VENDETEKNIKKER
TANDOKU-RENSHU—SOLOTRÆNING

KAKARI-GEIKO—ANGRIBE ØVELSER
DOMMERREGLER SOM KÆMPER
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3.kyu,
y , GRØNT BÆLTE—Senior,, side 1

Minimums d 5 måneder

NAGE-WAZA

KATAME-WAZA

SEOI-NAGE (IPPON)

OSAE-WAZA
TATE-SHIHO-GATAME

2 VARIANTER HOLDEGREBS-KOMBINATIONER

HARAI-GOSHI

SHIME-WAZA
NAME-JUJI-JIME

GYAKU-JUJI-JIME
SASAE-TSURIKOMI-ASHI

KATA-JUJI-JIME

RYO-TE-JIME

DE-ASHI-BARAI
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3.kyu,
y , GRØNT BÆLTE—Senior,, side 2

Minimums d 5 måneder

NAGE-WAZA

KENDSKAB TIL

OKURI-ASHI-BARAI

GRUNDPRINCIPPER I SHIME-WAZA
FORSVAR MOD SHIME-WAZA
MODKAST

DOMMERREGLER SOM TIDSTAGER OG LISTEFØRER

BEVÆGELSESTEKNIK
AYUMI-ASHI—NORMAL GANG

TSUKI-ASHI—FOD FØLGER FOD
TAI-SABAKI—KROPSDREJNINGER
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2.kyu, BLÅT BÆLTE—Senior, side 1

Minimums d 5 måneder

NAGE-WAZA

KATAME-WAZA

SEOI-NAGE (ERI)

OSAE-WAZA
KATA-GATAME

KATA-GURUMA
KANSETSU-WAZA
UDE-GARAMI

UDE-HISHIGI-UDE-GATAME

SUKURI-NAGE

UDE-HISHIGI-JUJI-GATAME
TSURIKOMI-GOSHI

UDE-HISHIGI-HIZA-GATAME
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2.kyu,
y , BLÅT BÆLTE—Senior,, side 2

Minimums d 5 måneder

NAGE-WAZA

KENDSKAB TIL

UCHI-MATA

GRUNDPRINCIPPER I KANSETSU-WAZA
FORSVAR MOD KANSETSU-WAZA
FORSTÅELSE AF TRÆNINGSPRINCIPPER

TOMOE-NAGE

YOKO-TOMOE-NAGE
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1.kyu,
y , BRUNT BÆLTE—Senior,, side 1

Minimums d 5
8 måneder

NAGE-WAZA

KATAME-WAZA

SEOI-OTOSHI

SHIME-WAZA
HADAKA-JIME

SODE-TSURIKOMI-GOSHI
KATA-HA-JIME

HIZA-GURUMA

OKURI-ERI-JIME

HARAI-TSURIKOMI-ASHI

SANKAKU-JIME
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1.kyu,
y , BRUNT BÆLTE—Senior,, side 1

Minimums d 8 måneder

NAGE-WAZA

KATAME-WAZA

URA-NAGE

KANSETSU-WAZA
WAKI-GATAME

HIKIKOMI-GAESHI (OBI-TORI-GAESHI)

HARA-GATAME

SOTO-MAKIKOMI
KENDSKAB TIL
KAESHI-WAZA—MODKAST
3 FORSKELLIGE TEKNIKKER
RENRAKU-WAZA—KOMBINATIONSTEKNIKKER
3 FORSKELLIGE TEKNIKKER
FUSEGI-WAZA—FORSVARSTEKNIK

TANI-OTOSHI
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1.Dan, SORT BÆLTE—Senior, side 1

Minimums d 12 måneder

NAGE-WAZA
HANE-GOSHI

KO-SOTO-GARI

USHIRO-GOSHI

KO-SOTO-GAKE

ASHI-GURUMA

O-SOTO-GURUMA

YOKO-OTOSHI

O-GURUMA

KATA
K
KA
ATA

KENDSKAB TIL

SSEE GRADUERINGSREGLEMENTET
GRA
RADUER
DU
D
UEER
RIN
INGS
GSRE
SR
REEG
GLLEM
MEN
NTE
TET

TIDLIGERE PENSUM 5. - 1.KYU
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Aite
Arashi
Ashi
Atama
Ate
Atemi
Ayumi

Partner
Storm
Ben, fod
Hoved
Berøre, træﬀe
Angreb i form af slag
Bevægelse fremad

Barai (harai)
Budo

Fejning
Kampkunst

Chikara
Chitsai

Styrke
Lille

Dan
De
Do
Dojo

Trin, mestergrad
Fremad
Vej eller s
Træningssal

Eri

Krave, revers

Fusegi

Forsvar

Gaeshi(kaeshi)
Gake
Garami
Gari
Gatame (katame)
Geiko (keiko)
Genki
Gesa (kesa)
Gokyo
Goshi (koshi)
Guruma
Gyaku

Kontra
Krog, hænge, blokering
Snoning
Mejning
Holde fast, kontrolteknik
Øvelse
Energisk, ak v
Skærf (diagonalt over krop)
5 hovedpunkter (elevgrader)
Ho e
Hjul
Omvendt, modsat

Hadaka
Hane
Hara
Harai (barai)
Hidari
Hiji

Nøgen, fri
Fjeder (spring)
Mave
Fejning
Venstre
Albue

Hiki
Hishigi
Hiza
Hon

Trække
Strække ud
Knæ
Basis, grundlæggende

Idori
Ippon

Siddende s lling
Punkt, point

Jigotai
Jime
Joseki (kamiza)
Ju
Judo
Judoka
Juji
Judogi
Jushin

Forsvarss lling
Strangulering
Hædersplads
Blid, mild
Mild vej (overført betydning)
Judoudøver
Kryds
Judobeklædning
Tyngdepunkt

Kaeshi (gaeshi)
Kakari
Kake
Kaku (gaku)
Kami
Kamiza (joseki)
Kansetsu
Kao
Kata
Kataha
Katame (gatame)
Katate
Keiko (geiko)
Kesa (gesa)
Ko
Kodokan
Komi
Koshi (goshi)
Kumi
Kumikata
Kuzure
Kuzushi
Kyu

Kontra
Angribe
Kasteudførelse
Ankel
Øverste del, top
Hædersplads
Led (armlås)
Ansigt
1. Form, 2. skulder
En side
Holde fast, kontrolteknik
En hånd
Øvelse
Skærf (tværs over kroppen)
Lille
Hovedkvarter for japansk judo
Indad
Ho e
Tage fat
Fundamentale greb
Varia on
Balancebrydning
Elevgrad

Ma
Mae
Maki
Makura

Lige
Fremad
Rulle
Pude
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Manaka
Mata
Mawari
Meijin
Mi (tai)
Migi
Mizu
Morote
Mune

Midtpunkt, omdrejningspunkt
Inderlår
Dreje rundt
Ekspert, mester
Krop
Højre
Vand
Begge hænder
Bryst

Nage
Name
Nami
Ne
No

Kaste
Bølge
Normal (placere på linie)
Liggende
Af eller i

O
Obi
Okuri
Osae
Osae-komi
Oshi
Otoshi
Owari

Stor
Bælte
Glidende
Holde
Holdegreb
Skubbe
Lade falde
Slut

Randori
Rei
Renraku
Renshu
Rensoku
Ritsurei
Ryote
Ryu

Fri træning
Hilsen
Kombina on
Træne
Kombina on
Stående hilsen
To hænder
Skole

Sabaki
Sankaku
Samurai
Sasae
Sempai
Senaka
Sensei
Senshu
Seoi

Drejning
Triangel
Japansk ridder
Blokering
Ældre træner
Ryg
Lærer
Kæmper, mester
Ryg

Tachi

Stående

Tachi-ai
Tai (mi)
Taiso
Tandoku
Tandoku-renshu
Tani
Tatami
Tate
Te
Tekubi
Tokui
Tomoe
Tori
Tsugi
Tsuki
Tsukinami
Tsukuri
Tsuri
Tsurikomi
Tsuyoi

Stående kamp
Krop
Fysisk træning, opvarmning
Solo
Solotræning
Dal
Må e
Lodret, ovenpå
Hånd
Ankel
Speciale
Bue
Angriber
Speciel gangart (fod følger fod)
Støde
Månedlig
Indgang, åbning
Lø e
Lø e op og trække ned
Stærk

Uchi
Uchikomi
Ude
Uke
Ukemi
Uki
Ura
Ushiro
Utsuri

Indvendig
Gentage indgange
Arm
Oﬀeret
Faldøvelser
Flydende
Bagside
Bagfra
Veksle

Wakare
Waki
Waza

Adskille
Armhule
Teknik

Yama
Yakusoku
Yoko
Yowai
Yubi

Bjerg
A ale
Side
Svag
Finger/tå

Zarei
Zazen
Zempaku
Zori

Knælende hilsen
Siddende medita on
Underarm
Sandaler
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Rei
Ichi
Ni
San
Shi
Go
Roku
Shichi
Hachi
Kyû
Jû
Jûichi
Jûni
Jûsan
Jûshi
Jûgo
Jûroku
Jûnana
Jûhachi
Jûku
Nijû
Sanjû
Shijû
Gojû
Rokujû
Schichijû
Hachijû
Kyûjû
Hyaki
Sen

Nul
En
To
Tre
Fire
Fem
Seks
Syv
O e
Ni
Ti
Elleve
Tolv
Tre en
Fjorten
Femten
Seksten
Sy en
A en
Ni en
Tyve
Tredive
Fyrre
Halvtreds
Tres
Halv erds
Firs
Halvfems
Hundrede
Tusind
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PENSUM
5.kyu - 1.kyu
Børn / Ungdom, 6 - 14 år

Copyright Judo Danmark, Gradueringsudvalget

Judo Danmark
Pensum
Gradueringsudvalget har under udarbejdelsen af de e pensum, nedsat en arbejdsgruppe.
I den forbindelse vil vi gerne sige tak l gruppen for deres store indsats.
De e pensum træder i kra den 1. maj 2019, og ersta er det dligere pensum.
Illustra onerne i pensum er vejledende.
Oversæ elserne er foretaget direkte fra japansk.
På vegne af Gradueringsudvalget
Lars Maagaard
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5.kyu, GULT BÆLTE—Ungdom, side 1

Minimums d 5 måneder

NAGE-WAZA

KATAME-WAZA

O-SOTO-GARI

OSAE-WAZA
KESA-GATAME

KUZURE-KESA-GATAME
O-GOSHI

YOKO-SHIHO-GATAME

UKI-GOSHI

2 VENDETEKNIKKER
Teknikkerne udføres
under bevægelse
og l bedste side

SEOI-NAGE (MOROTE)

KENDSKAB TIL
KUMI-KATA – FUNDAMENTALT GREB I GIEN
REI – HILSEN, STÅENDE OG KNÆLENDE
TSUKURI – ÅBNING, INDGANG
KUZUSHI - BALANCEBRYDNING
KAKE - KASTEUDFØRELSE
UCHI-KOMI – GENTAGNE INDGANGE
YAKUSOKU-GEIKO – AFTALTE ØVELSER, LEGEKAMP
DOMMERREGLER BASISUDTRYK
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5.kyu,
5.ky
yu,, GULT BÆLTE
BÆLTE—Ungdom,
Ungdom,
Ung
gdom, side 2

Minimums d 5 måneder

UKEMI
RULLEFALD

SIDEFALD

HILSEFORMER

RYGFALD

RITSU-REI

ZAREI
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4.kyu,
4.ky
yu, ORANGE BÆLTE
BÆLTE—Ungdom,
Ungdom,
Ung
gdom, side 1

Minimums d 5 måneder

NAGE-WAZA

KATAME-WAZA

TAI-OTOSHI

OSAE-WAZA
USHIRO-KESA-GATAME

KAMI-SHIHO-GATAME
KOSHI-GURUMA

KUZURE-KAMI-SHIHO-GATAME

KO-UCHI-GARI

2 VARIANTER HOLDEGREBS-KOMBINATIONER
Teknikkerne udføres
under bevægelse
og l begge sider

O-UCHI-GARI
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4.kyu,
4.ky
yu, ORANGE BÆLTE
BÆLTE—Ungdom,
Ungdom,
Ung
gdom, side 2

FUNDAMENTALE POSITIONER
SHIZEN-HONTAI—NATURLIG POSITION
MIGI-SHIZENTAI—HØJRE

HIDARI-SHIZENTAI—VENSTRE

JIGO-HONTAI—FORSVARSPOSITION
MIGI-JIGOTAI—HØJRE
HIDARI-JIGOTAI—VENSTRE

KENDSKAB TIL
GRUNDPRINCIPPER I OSAEKOMI-WAZA
FRIGØRELSESTEKNIKKER
VENDETEKNIKKER
TANDOKU-RENSHU—SOLOTRÆNING

KAKARI-GEIKO—ANGRIBE ØVELSER
DOMMERREGLER SOM KÆMPER

6
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3.kyu,
y , GRØNT
Ø BÆLTE
BÆLTE—Ungdom,
Ungdom,
g
, side 1

Minimums d 5 måneder

NAGE-WAZA

KATAME-WAZA

SEOI-NAGE (IPPON)

OSAE-WAZA
TATE-SHIHO-GATAME

2 VARIANTER HOLDEGREBS-KOMBINATIONER

HARAI-GOSHI

SHIME-WAZA
NAME-JUJI-JIME

GYAKU-JUJI-JIME
SASAE-TSURIKOMI-ASHI

KATA-JUJI-JIME

RYO-TE-JIME

DE-ASHI-BARAI
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3.kyu,
y , GRØNT
Ø BÆLTE
BÆLTE—Ungdom,
Ungdom,
g
, side 2

Minimums d 5 måneder

NAGE-WAZA

KENDSKAB TIL

OKURI-ASHI-BARAI

GRUNDPRINCIPPER I SHIME-WAZA
FORSVAR MOD SHIME-WAZA
MODKAST

DOMMERREGLER SOM TIDSTAGER OG LISTEFØRER

BEVÆGELSESTEKNIK
AYUMI-ASHI—NORMAL GANG

TSUKI-ASHI—FOD FØLGER FOD
TAI-SABAKI—KROPSDREJNINGER
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2.kyu, BLÅT BÆLTE—Ungdom, side 1

Minimums d 5 måneder

NAGE-WAZA

KATAME-WAZA

SEOI-NAGE (ERI)

OSAE-WAZA
KATA-GATAME

KATA-GURUMA
KANSETSU-WAZA
UDE-GARAMI

UDE-HISHIGI-UDE-GATAME

SUKURI-NAGE

UDE-HISHIGI-JUJI-GATAME
TSURIKOMI-GOSHI

UDE-HISHIGI-HIZA-GATAME
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2.kyu,
y , BLÅT BÆLTE
BÆLTE—Ungdom,
Ungdom,
g
, side 2

Minimums d 5 måneder

NAGE-WAZA

KENDSKAB TIL

UCHI-MATA

GRUNDPRINCIPPER I KANSETSU-WAZA
FORSVAR MOD KANSETSU-WAZA
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1.kyu,
1.ky
yu, BRUNT BÆLTE
BÆLTE—Ungdom,
Ungdom,
Ung
gdom, side 1

Minimums d 5 måneder

NAGE-WAZA
HIZA-GURUMA

HIKIKOMI-GAESHI (OBI-TORI-GAESHI)

TOMOE-NAGE

SOTO-MAKIKOMI

YOKO-TOMOE-NAGE

TANI-OTOSHI

KATAME-WAZA
URA-NAGE

3 VENDETEKNIKKER
3 FRIGØRELSER
KENDSKAB TIL
FORSTÅELSE AF TRÆNINGSPRINCIPPER
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Aite
Arashi
Ashi
Atama
Ate
Atemi
Ayumi

Partner
Storm
Ben, fod
Hoved
Berøre, træﬀe
Angreb i form af slag
Bevægelse fremad

Barai (harai)
Budo

Fejning
Kampkunst

Chikara
Chitsai

Styrke
Lille

Dan
De
Do
Dojo

Trin, mestergrad
Fremad
Vej eller s
Træningssal

Eri

Krave, revers

Fusegi

Forsvar

Gaeshi(kaeshi)
Gake
Garami
Gari
Gatame (katame)
Geiko (keiko)
Genki
Gesa (kesa)
Gokyo
Goshi (koshi)
Guruma
Gyaku

Kontra
Krog, hænge, blokering
Snoning
Mejning
Holde fast, kontrolteknik
Øvelse
Energisk, ak v
Skærf (diagonalt over krop)
5 hovedpunkter (elevgrader)
Ho e
Hjul
Omvendt, modsat

Hadaka
Hane
Hara
Harai (barai)
Hidari
Hiji

Nøgen, fri
Fjeder (spring)
Mave
Fejning
Venstre
Albue

Hiki
Hishigi
Hiza
Hon

Trække
Strække ud
Knæ
Basis, grundlæggende

Idori
Ippon

Siddende s lling
Punkt, point

Jigotai
Jime
Joseki (kamiza)
Ju
Judo
Judoka
Juji
Judogi
Jushin

Forsvarss lling
Strangulering
Hædersplads
Blid, mild
Mild vej (overført betydning)
Judoudøver
Kryds
Judobeklædning
Tyngdepunkt

Kaeshi (gaeshi)
Kakari
Kake
Kaku (gaku)
Kami
Kamiza (joseki)
Kansetsu
Kao
Kata
Kataha
Katame (gatame)
Katate
Keiko (geiko)
Kesa (gesa)
Ko
Kodokan
Komi
Koshi (goshi)
Kumi
Kumikata
Kuzure
Kuzushi
Kyu

Kontra
Angribe
Kasteudførelse
Ankel
Øverste del, top
Hædersplads
Led (armlås)
Ansigt
1. Form, 2. skulder
En side
Holde fast, kontrolteknik
En hånd
Øvelse
Skærf (tværs over kroppen)
Lille
Hovedkvarter for japansk judo
Indad
Ho e
Tage fat
Fundamentale greb
Varia on
Balancebrydning
Elevgrad

Ma
Mae
Maki
Makura

Lige
Fremad
Rulle
Pude
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Manaka
Mata
Mawari
Meijin
Mi (tai)
Migi
Mizu
Morote
Mune

Midtpunkt, omdrejningspunkt
Inderlår
Dreje rundt
Ekspert, mester
Krop
Højre
Vand
Begge hænder
Bryst

Nage
Name
Nami
Ne
No

Kaste
Bølge
Normal (placere på linie)
Liggende
Af eller i

O
Obi
Okuri
Osae
Osae-komi
Oshi
Otoshi
Owari

Stor
Bælte
Glidende
Holde
Holdegreb
Skubbe
Lade falde
Slut

Randori
Rei
Renraku
Renshu
Rensoku
Ritsurei
Ryote
Ryu

Fri træning
Hilsen
Kombina on
Træne
Kombina on
Stående hilsen
To hænder
Skole

Sabaki
Sankaku
Samurai
Sasae
Sempai
Senaka
Sensei
Senshu
Seoi

Drejning
Triangel
Japansk ridder
Blokering
Ældre træner
Ryg
Lærer
Kæmper, mester
Ryg

Tachi

Stående

Tachi-ai
Tai (mi)
Taiso
Tandoku
Tandoku-renshu
Tani
Tatami
Tate
Te
Tekubi
Tokui
Tomoe
Tori
Tsugi
Tsuki
Tsukinami
Tsukuri
Tsuri
Tsurikomi
Tsuyoi

Stående kamp
Krop
Fysisk træning, opvarmning
Solo
Solotræning
Dal
Må e
Lodret, ovenpå
Hånd
Ankel
Speciale
Bue
Angriber
Speciel gangart (fod følger fod)
Støde
Månedlig
Indgang, åbning
Lø e
Lø e op og trække ned
Stærk

Uchi
Uchikomi
Ude
Uke
Ukemi
Uki
Ura
Ushiro
Utsuri

Indvendig
Gentage indgange
Arm
Oﬀeret
Faldøvelser
Flydende
Bagside
Bagfra
Veksle

Wakare
Waki
Waza

Adskille
Armhule
Teknik

Yama
Yakusoku
Yoko
Yowai
Yubi

Bjerg
A ale
Side
Svag
Finger/tå

Zarei
Zazen
Zempaku
Zori

Knælende hilsen
Siddende medita on
Underarm
Sandaler
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Rei
Ichi
Ni
San
Shi
Go
Roku
Shichi
Hachi
Kyû
Jû
Jûichi
Jûni
Jûsan
Jûshi
Jûgo
Jûroku
Jûnana
Jûhachi
Jûku
Nijû
Sanjû
Shijû
Gojû
Rokujû
Schichijû
Hachijû
Kyûjû
Hyaki
Sen

Nul
En
To
Tre
Fire
Fem
Seks
Syv
O e
Ni
Ti
Elleve
Tolv
Tre en
Fjorten
Femten
Seksten
Sy en
A en
Ni en
Tyve
Tredive
Fyrre
Halvtreds
Tres
Halv erds
Firs
Halvfems
Hundrede
Tusind
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JUDO DANMARKS LOVE nr.

01.00 side

1

JUDO DANMARKS LOVE
Indledning
1.a

Judo Danmark er en del af Dansk Judo & Ju-jitsu Union (DJU) og er derfor forpligtet af
dennes lov og de i øvrigt med medlemskabet følgende forpligtelser.

1.b

Judo Danmark er ligeledes forpligtet af love og bestemmelser fra de nordiske, europæiske
og internationale judoorganisationer, som DJU er tilsluttet.

Opgaver
2.a

Judo Danmark har til opgave at lede og forestå alle judoaktiviteter i DJU

2.b

Judo Danmark repræsenterer DJU i de under stk. 1.b nævnte judoorganisationer.

Reglementer
3.a

Regler for Judo Danmarks sportslige aktiviteter nedfældes i reglementer; mindst ét for hvert
af de i afsnit 9 nævnte faste udvalg.

3.b Judo Danmarks faste udvalg udarbejder hver for sig reglementer for egne områder.
Reglementer godkendes af bestyrelsen.
Ændringer og tilføjelser til reglementer er gældende efter varsel på tre måneder. I
varslingsperioden kan klubberne indgive kommentarer. Eventuelle protester kan fremlægges
for førstkommende årsmøde.
Forretningsudvalget har ansvaret for reglementernes indbyrdes koordination.
3.c

Forretningsudvalget har ansvaret for, at reglementerne kommer til medlemmernes kundskab.
Et reglement eller en rettelse hertil kan tidligst sættes i kraft, når det har været annonceret på
judo Danmarks hjemmeside under "sidste nyt" i 3 måneder.
En regel/regelændring er først gyldig, når den er at læse på Judo Danmarks hjemmeside under
Judo Danmarks love.

3.d

Judo Danmarks faste udvalg administrerer reglementerne. I hvert reglement skal bestemmes
hvilke udvalg der er ansvarlige for dets håndhævelse.

3.e

Det udvalg der er ansvarligt for et reglement er bemyndiget til at udarbejde bekendtgørelser
til uddybning og fortolkning af reglementets bestemmelser.

3.f

Som kampregler anvendes International Judo Federation (IJF) konkurrenceregler.
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Ved internationale stævner bruges altid de Internationale konkurrenceregler og IJF sport and
organisation rules samt EJUs konkurrenceregler herfor.
Ved stævner i Danmark bruges Judo Danmarks reglementer for afvikling af stævner.
Der kan dog gives dispensation til konkurrence reglerne, i specielle forhold.
3.g

Reglerne for Judo Danmarks administrative ledelse fastsættes i et af bestyrelsen fastlagt
bestyrelsesreglement. Dette skal udover almene og særlige administrative bestemmelser
fastlægge de enkelte bestyrelsesmedlemmers ansvars- og kompetenceområder.

Medlemmer
4.a

Medlemmer af Judo Danmark er alle medlemmer af de DJU tilsluttede klubber, som er i
besiddelse af en gyldig judolicens udstedt efter reglerne i DJU's love.

4.b

Et judopas er kun gyldigt med isat foto og med en kvittering for licensafgift. En midlertidig
judolicens har samme gyldighed. I judopasset må der kun foretages indførelser af Judo
Danmarks bemyndigede personer.

4.c

Ved alle Judo Danmarks arrangementer skal deltagerne have gyldig judolicens.
Regler for licenser står i licenscirkulæret.

Ledelse
5.a

Med de begrænsninger der er givet i nærværende vedtægt er årsmødet øverste myndighed.

5.b

Den overordnede ledelse varetages af bestyrelsen, der består af seks medlemmer:
Forretningsudvalget og formændene for de i afsnit 9.a og b nævnte faste udvalg.

5.c

Den administrative og økonomiske ledelse varetages af forretningsudvalget, der består af tre
medlemmer:
Formand.
Næstformand.
Kasserer.

5.d

Den sportslige ledelse påhviler de i afsnit 9 nævnte faste udvalg under ansvar overfor
bestyrelsen, hver indenfor sit kompetenceområde.

5.e

Alle ledelsesfunktioner i Judo Danmark er ulønnede. Diæter og rejsegodtgørelser kan alene
udbetales efter regler og satser fastsat af Judo Danmarks bestyrelse.
Dog kan ledere, der udfører særlige tjenester for Judo Danmark, bevilges løn herfor.
(Opmærksomheden henledes i forbindelse hermed på DJU's amatørbestemmelser.)
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Inhabilitet: Tillidsvalgte er inhabile når der skal træffes afgørelser eller forberedes
afgørelser i følgende tilfælde:
1. Når det er en sag der vedrører ens nære slægtninge, børn og søskende.
2. Når vedkommende selv er en part i eller har erhvervsmæssige interesser i sagen.
3. Når vedkommende er gift eller samboende med vedkommende i en sag.
4. Når vedkommende sidder i ledelsen i en klub, der er en sag på.
5. Ved valg til bestyrelsen og udvalg kan ægtefæller og samboende og disses børn ikke sidde
i bestyrelsen eller i samme udvalg samtidig.

Årsmødet
6.a

Hvert år afholdes et ordinært årsmøde, hvortil alle Judo Danmarks medlemmer jf. 4.a og
DJU's formand har møde- og taleret.

6.b

Medlemmets repræsentation på årsmødet udøves af den klub, som medlemmet er tilsluttet.
Senest 1 uge før årsmødet skal klubberne meddele unionens kontor, hvor mange der
repræsenterer klubben.

6.c

Klubber tildeles repræsentation og stemmeret efter følgende princip:
Hver anerkendt klub med mindst 1 medlem, med gyldig licens der udøver judo, kan stille
med én stemme. Herefter en stemme pr. hvert påbegyndt 75 licenser, dvs. 1-75 licenser, 1
stemme 76-150, 2 stemmer 151-225, 3 stemmer 226-301, 4 stemmer. Yderlige stemmer for
hver 75 licenser herefter.
Licenser gælder optalt pr. 31-08 året før.
Der kan ikke meddeles fuldmagt til at stemme på andre klubbers vegne. Samme person kan
ikke repræsentere flere klubber.

6.d

Forretningsudvalget er ansvarlig for fastlæggelse af mødetidspunkt og indkaldelse til mødet.
Mødestedet skal så vidt muligt variere mellem landsdelene.
Mødet skal afholdes senest dagen før og tidligst 30 dage før DJU’s ordinære
repræsentantskabsmøde. I de år hvor DJU’s ordinære repræsentantskabsmøde ikke finder
sted skal årsmødet været afholdt inden udgangen af juni måned.
Indkaldelse til det ordinære møde skal ske ad to gange. Første indkaldelse skal udsendes
senest 1. februar. Ud over meddelelse om tid og sted for mødets afholdelse skal
indkaldelsen indeholde en fortegnelse over hvilke tillidsrepræsentanter der er på valg, med
angivelse af hvorvidt den nuværende indehaver modtager genvalg.
Anden indkaldelse, der skal ske senest to uger forud for mødetidspunktet, skal, ud over
bekræftelse af tid og sted for mødets afholdelse, indeholde den fuldstændige dagsorden,
være bilagt en skriftlig årsberetning, regnskab, budget, indkomne forslag i deres fulde
ordlyd, samt kandidatlister til de ledige tillidsposter.
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Fristen for indsendelse af forslag herunder kandidater til tillidsposter, skal fastsættes til ca. 4
uger før årsmødet.
6.e

Ethvert medlem af Judo Danmark har ret til at stille forslag til årsmødet.

6.f

Forslag til ændring af love og de i afsnit 3 nævnte reglementer skal uanset bestemmelsen i
6.d være fremsendt senest den 1. april for at kunne vedtages på førstkommende årsmøde.
Grunden hertil er at give bestyrelsen mulighed for at udarbejde en betænkning til forslaget.

6.g Dagsorden for det ordinære årsmøde er:
1.
Kontrol af repræsentanter.
2.
Valg af dirigent.
3.
Behandling af beretning.
4.
Behandling af regnskab.
5.
Behandling af indkomne forslag.
6
Valg til tillidsposter.
7.
Eventuelt.
6.h

Et lovligt indkaldt årsmøde er altid beslutningsdygtigt. Alle afgørelser træffes ved simpelt
stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed bortfalder det forslag afstemningen drejer sig om.
Undtaget herfra er valg til tillidsposter, hvor der i tilfælde af stemmelighed foretages
omvalg alene mellem de kandidater som i første omgang fik flest og lige mange stemmer.
Giver dette også stemmelighed afgøres valget ved lodtrækning mellem de berørte
kandidater.

6.i.

Med de i efterfølgende afsnit gjorte undtagelser er alle medlemmer af Judo Danmark, som
er fyldt 15 år, valgbare til Judo Danmarks tillidsposter.

6.j

For at kunne vælges til formand, næstformand eller kasserer skal medlemmet være personlig
myndig.

6.k

Dommerudvalgets tre medlemmer skal alle have Judo Danmarks dommerlicens.
Det skal tilstræbes at et af medlemmerne har højeste nationale licens.

6.l

To af Gradueringsudvalgets medlemmer skal have mindst 3. Dan, og et medlem mindst
2. Dan.

6.m. Formanden, næstformanden og kassereren kan ikke samtidig indvælges i et af de faste
udvalg, hvis der er andre valgbare kandidater.
6.n

Ekstraordinært årsmøde skal indkaldes når bestyrelsen eller mindst 50 medlemmer fra
mindst 10 forskellige klubber begærer det
På et ekstraordinært årsmøde kan kun behandles det eller de emner der har foranlediget
mødets indkaldelse.
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Varslingsfristen for et ekstraordinært årsmøde er tre uger. Mødeindkaldelsen skal udsendes
senest to uger efter at begæring herom er lovligt fremsat.

Bestyrelsen
7.a

Bestyrelsen skal afholde mindst tre møder om året. Formanden fører forsædet ved møderne
og er ansvarlig for rettidig indkaldelse og udarbejdelse af dagsorden. Mødeindkaldelse skal
udsendes mindst to uger forud for mødetidspunktet.

7.b

Formanden kan til enhver tid indkalde til bestyrelsesmøde, når han/hun skønner behov for
det, og skal indkalde til møde såfremt to af bestyrelsens øvrige medlemmer skriftligt
anmoder om det.

7.c

Et rettidigt indkaldt bestyrelsesmøde er altid beslutningsdygtigt. Alle afgørelser træffes ved
almindelig stemmeflerhed. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

7.d

Bliver en bestyrelsespost eller en post i et af de faste udvalg ledig i en valgperiode
konstituerer bestyrelsen en suppleant på den ledige post. Konstitueringen har gyldighed til
førstkommende ordinære årsmøde.

7.e

Bestyrelsen er ansvarlig for samarbejdet mellem den øverste ledelse og udvalgene og
udvalgene indbyrdes.

7.f

Bestyrelsen vedtager og reviderer Judo Danmarks budgetter og fastlægger takster for
gebyrer, diætsatser og rejsegodtgørelser.

7.g

Bestyrelsen vedtager
forretningsudvalget.

7.h

Bestyrelsen er ansvarlig for at relevante vedtagelser er indført i bestyrelsesreglementet.

7.i

Bestyrelsen udarbejder Judo Danmarks overordnede målsætning og fremlægger
handlingsplaner for det kommende år på det ordinære årsmøde i forbindelse med
behandlingen af beretningen.

7.j

Bestyrelsen skal afholde et visionsmøde mindst én gang om året. Deltagere på mødet er
bestyrelsen samt personer der udpeges af bestyrelsen under hensyntagen til de emner der
skal behandles.

7.k

I tilfælde af usikkerhed om detaljer i de faste udvalgs kompetenceområder afgøres disse af
bestyrelsen i samråd med de berørte udvalg.

7.l

I særlige tilfælde kan bestyrelsen dispensere fra et reglements bestemmelser. Dispensationen
skal vedrøre konkrete forhold, den skal gives skriftligt og skal for at være gyldig vedtages
med 4/5 flertal.
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7.m Klager over forretningsudvalgets og de faste eller specielle udvalgs afgørelser kan
indbringes for bestyrelsen, hvis afgørelser kan indankes for DJU's Appeludvalg.
7.n

Såfremt Judo Danmark ud over formanden er berettiget til flere repræsentanter i DJU's
hovedbestyrelse vælges de følgende repræsentanter af bestyrelsen blandt bestyrelsens
medlemmer.
En person, som fra anden side er indvalgt i hovedbestyrelsen, kan ikke vælges som
repræsentant for Judo Danmark.

Forretningsudvalget
8.a

Forretningsudvalget skrives forkortet JFU. Adressen til forretningsudvalget og bestyrelsen
er formandens adresse.

8.b

Formanden vælges af årsmødet på lige årstal for to år ad gangen. Næstformanden og
kassereren vælges på årsmødet på ulige årstal for to år ad gangen.

8.c

Formanden er Judo Danmarks repræsentant i DJU's hovedbestyrelse og er ansvarlig for
koordineringen af bestyrelsens og de faste udvalgs virke og samordner hvert år udvalgenes
beretninger med bestyrelsens til en samlet beretning.
De i 2.b nævnte repræsentationer hører til formandens opgaver. Formanden kan uddelegere
disse opgaver til næstformanden eller kassereren. I tilfælde hvor ingen af disse kan påtage
sig opgaverne kan de med bestyrelsens godkendelse delegeres ud til andre i Judo Danmarks
ledelse.

8.d

Kassereren fører Judo Danmarks regnskab og er ansvarlig for dens kasse. I samarbejde med
de øvrige bestyrelsesmedlemmer udarbejdes budgetforslag, der behandles på et
bestyrelsesmøde inden hvert års 1. februar.
Kassereren er ansvarlig for budgettets rettidige indsendelse til DJU og for budgettets
opfølgning.

8.e

Næstformanden fører Judo Danmarks mødeprotokol, herunder referat af årsmødet, og
træder i formandens sted såfremt denne har forfald i kortere perioder.
Næstformanden overtager endvidere kassererens opgaver ved dennes forfald.
Næstformanden har ansvar for kommunikation og IT.

8.f

Forretningsudvalget forbereder sager, der skal behandles af bestyrelsen, og er ansvarlig for
at bestyrelsens beslutninger efterleves.

8.g

Forretningsudvalget koordinerer den af bestyrelsen vedtagne kalender.

8.h

Forretningsudvalget er ansvarlig for at der foreligger reglementer for alle Judo Danmarks
aktiviteter jf. afsnit 3 og 9.f. Reglementerne er først gyldige når de er vedtaget på årsmødet
og er bragt til medlemmernes kundskab jf. 3.c.
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8.i

Forretningsudvalget skal afholde mindst fire møder om året. Formanden fører forsædet ved
møderne og er ansvarlig for rettidig indkaldelse og udarbejdelse af dagsorden. Mødeindkaldelse skal udsendes mindst to uger forud for mødetidspunktet.

8.j

Formanden kan til enhver tid indkalde til JFU-møde, når han/hun skønner behov for det, og
skal indkalde til møde såfremt begge JFU's øvrige medlemmer skriftligt anmoder om det.

8.k

Et rettidigt indkaldt JFU-møde er altid beslutningsdygtigt. Alle afgørelser træffes ved
almindelig stemmeflerhed. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

Faste udvalg
9.a

Til at lede og forestå Judo Danmarks sportslige aktiviteter nedsættes følgende faste udvalg:
1.
ELITEUDVALGET, der består af fire personer, der vælges på årsmødet for to år ad
gangen. Formanden og et medlem på lige årstal og to medlemmer på ulige årstal.
2.

BREDDEUDVALGET, der består af fire personer. Formanden, benævnes breddechef
og vælges på årsmødet, for to år ad gangen i lige år. De øvrige medlemmer er
formændene fra stævneudvalget, dommerudvalget, og marstersudvalget

3.

KOMMUNIKATIONSUDVALGET, der består af fire personer, der vælges på
årsmødet for to år ad gangen. Formanden og et medlem på ulige årstal og to
medlemmer på lige årstal. Kommunikationsudvalget er repræsenteret i bestyrelsen via
næstformanden.

4.

STÆVNEUDVALGET, der består af i alt fire personer, der vælges på årsmødet for to
år ad gangen. Formanden og et medlem på ulige årstal, og et medlem vælges i lige år.
Desuden formanden for dommerudvalget, der vælges i ulige år.
Formanden er en del af breddeudvalget.

5.

GRADUERINGSUDVALGET, der består af tre personer, der vælges på årsmødet
For to år ad gangen. Formanden og et medlem vælges på lige årstal og en på ulige
årstal. Formanden benævnes Teknisk chef.

6.

DOMMERUDVALGET, der består af tre medlemmer, der vælges på årsmødet for to år
ad gangen. Formanden samt en repræsentant fra vest vælges i ulige årstal og en
repræsentant fra øst i lige årstal. Der afholdes et dommerseminar to gange årligt.
Seminaret afholdes i september og i januar og afholdes på skift i landsdelene.
Den valgte dommerformand indgår i stævneudvalget, som i et tæt samarbejde
fastlægger dommerudskrivelse og kalenderstyring af stævner.
Dommerformanden vælges i lige årstal for to år ad gangen Dommerudvalget er
repræsenteret i bestyrelsen via Breddechefen.
Formanden er en del af breddeudvalget.
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MARSTERSUDVALGET, der består af tre medlemmer, der vælges på årsmødet for to
år ad gangen. Formanden og et medlem vælges i ulige år, og et medlem i lige år.
Veteranudvalget er repræsenteret i Bestyrelsen via Breddechefen.
Formanden er en del af breddeudvalget.

9.b

Formændene for de faste udvalg vælges særskilt på årsmødet. Formændene for Elite-udv,
Breddeudvalget, og Grad-udv. Vælges på lige årstal og de øvrige formænd på ulige årstal.

9.c

Hovedretningslinierne for opgavernes fordeling mellem udvalgene er:
ELITEUDVALGET, skrives forkortet ELU:
Forestår Judo Danmarks elitearbejde for ungdom, juniorer og seniorer.
Udstikker retningslinjer for landstrænerne og følger deres virke.
Har den løbende kontakt med Team Danmark og DIF omkring elitearbejde.
Forestår Judo Danmarks talentarbejde blandt ungdom.
Afholder fællestræninger for eliten.
Afholder den årlige sommerlejr.
.
Er udtagelseskomite til landsholdet i et tæt samarbejde med landstræner.
Formanden benævnes Sportschef.

BREDDEUDVALGET, skrives forkortet BRU:
Udvikle bredde judoen i Danmark
Forestår initiativer og aktiviteter til styrkelsen af bredden
Uddannelse og ATK som skal styrke trænere og ledere ude i klubberne.
Ansvar for Breddelejre.
Ansvar for Veteraner.
Ansvar for vores regionale og nationale stævner
Ansvar for Dommere.
Ansvar for Special Needs Judo
Ansvar for skole judo
STÆVNEUDVALGET, skrives forkortet STU:
Afvikling af danmarksturnering for seniorhold og pokalturneringer.
Afvikling af turneringer for ungdom.
Afvikling af national- og kredsmesterskaber.
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Afvikling af internationale stævner og landskampe, der afholdes her i landet.
Fastsættelse af antal dommere til ovenstående turneringer samt forestå
Økonomi og afregning af disse.
DOMMERUDVALGET, skrives forkortet DU:
Rekruttering af nye dommere
Uddannelse af dommere på alle niveauer
Udskrivning af dommere til stævner nationalt i samarbejde med stævneudvalget
Udskrivning af dommere til internationale stævner
Ved Europæisk Judo Unions (EJU) stævner tilmeldes dommere og kæmpere så vidt
muligt sammen via EJU/IJF IT system.
Udpegning af deltagere til det årlige EJU-dommerseminar
Afvikling af det årlige dommerseminar
Uddannelse af, tavleførere og tidtagere. (Dog for internationale stævner i
samarbejde med stævneudvalget)
KOMMUNIKATIONSUDVALGET, skrives forkortet KU:
Udvalget er Judo Danmarks kontaktorgan til nyhedsmedierne.
Forestår Judo Danmarks PR-arbejde.
Medvirker til at sikre kommunikationen mellem klubberne og ledelsen.
Forestår Judo Danmarks klubstøtteaktiviteter.
Uddannelse af klubledere.
Varetager Judo Danmarks hjemmeside.
Varetager Judo Danmarks facebookside

GRADUERINGSUDVALGET, skrives forkortet GU:
Uddannelse af gradsprøveeksaminatorer.
Afholdelse af gradsprøver til Dan-grader, samt kata- og pensumkurser.
Vedligeholdelse af judo Danmarks danarkiv.

MARSTERSUDVALGET, skrives forkortet MU:
Varetager al veteran judo i Judo Danmark
Afholder træningssamlinger
Er ansvarlig for udtagelser til internationale veteranstævner
Udvikler og lave nye initiativer for veteranjudoen

9.d

Udvalgene forestår deres opgaver under ansvar over for bestyrelsen og årsmødet. Udvalgene
skal have vide rammer for tilrettelæggelse og koordinering af deres arbejde for der igennem
at sikre en decentral ledelsesstruktur.
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Hvert enkelt udvalgs specifikke ansvars- og kompetenceområde skal være fastlagt i mindst
et af de reglementer, udvalget administrerer. Hvert udvalg skal jævnligt opdatere udvalgets
kommissorium.

Specielle udvalg
10.a Til at forestå og lede en særlig aktivitet kan bestyrelsen nedsætte et specielt udvalg.
10.b Et specielt udvalgs sammensætning, opgaver og beføjelser fastlægges af bestyrelsen.
Et specielt udvalg kan ikke tildeles opgaver eller beføjelse der griber ind i et fast udvalgs
kompetenceområder.
Et specielt udvalg opløses når dets opgave er løst.
10.c Såfremt et specielt udvalgs opgave består i et arrangement, hvori en klub er involveret, skal
den pågældende klub være repræsenteret i udvalget.
10.d Til at arrangere og afvikle internationale stævner og landskampe, der afholdes her i landet,
kan bestyrelsen sammen med Stævneudvalget og Dommerudvalget i et samarbejde nedsætte
et specielt udvalg.
Et sådant udvalg opløses efter afslutningen af hvert enkelt arrangement.

Sanktionsbestemmelser
11.a Såfremt et medlem begår en handling, der strider mod ånd eller bogstav i DJU's lov, i
nærværende vedtægt eller i et udvalgs reglement, eller udviser en optræden der strider mod
almindelig sømmelighed eller skader Judo Danmarks omdømme, kan medlemmet udelukkes
fra Judo Danmarks aktiviteter efter nedenfor anførte regler.
11.b I mindre belastende tilfælde kan udelukkelsen gøres betinget. I så fald får sanktionen kun
virkning, såfremt medlemmet igen forcer sig indenfor betingelses tiden.
11.c I reglementerne for de faste udvalgs virke skal bestemmes hvilke sanktioner udvalget kan
iværksætte, såfremt reglementet overtrædes.
De faste udvalg er ikke bemyndiget til at idømme sanktioner der går ud over udvalgets
kompetenceområde.
11.d Efter indstilling fra et udvalg og i tilfælde hvor sagen falder uden for udvalgets
kompetenceområde er bestyrelsen bemyndiget til at udelukke et medlem fra enkelte
aktiviteter eller fra samtlige af Judo Danmarks aktiviteter.
I sidstnævnte tilfælde kan medlemmets judolicens inddrages.
11.e Et udelukket medlem skal altid samtidig med eller umiddelbart efter udelukkelsen gøres
bekendt med sine ankemuligheder.
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11.f Et udelukket medlem kan gennem sin klub anke afgørelsen for DJU's Appeludvalg. Anken
skal ske skriftligt og senest to uger efter, at den påankede hændelse har fundet sted.
11.g Bestyrelsen er bemyndiget til at udelukke samtlige medlemmer fra en klub fra deltagelse i
Judo Danmarks aktiviteter, når klubben som helhed har overtrådt de gældende
bestemmelser.
11.h En udelukket klub kan indenfor de første to uger efter udelukkelsen anke afgørelsen for
årsmødet eller for DJU's hovedbestyrelse.
11.i Reglerne i DJU's lov afsnit 16, stk. c, d og e gælder ligelydende indenfor Judo Danmarks
ansvarsområde.

Æresmedlemmer
12.a Medlemmer af Judo Danmark, der over en længere periode på amatørplan har øvet en
betydelig indsats til gavn for Judo Danmark, kan udnævnes til æresmedlem af denne.
Det forventes at ansøger har opnået fortjensttegn i guld. I særlig tilfælde kan der dispenseres
herfor.
12.b Et æresmedlemskab er uafhængigt af medlemskab af en af Judo Danmarks klubber.
12.c Et æresmedlem har udover samme rettigheder som Judo Danmarks øvrige medlemmer ret til
vederlagsfrit at overvære alle arrangementer der afholdes i Judo Danmarks regi. Judo
Danmark betaler æresmedlemmers licensafgift.
Æresmedlemmer har taleret på årsmødet.
12.d Som bevis på æresmedlemskabet tildeles Judo Danmarks æresnål samt et personligt medlemskort.
12.e Udnævnelsen af et æresmedlem vedtages af en enig bestyrelse ved to møder, der skal være
afholdt indenfor samme sæson, men med mindst tre uger mellem mødedatoerne.
Tildelingen sker ved årets ordinære årsmøde.
12.f Et æres medlemskab er normalt livsvarigt, men det kan, når særlige forhold begrunder det,
ophæves efter de samme regler som de, hvorefter det er vedtaget.
Til ophævelse kræves dog at mindst 2/3 af årsmødets stemmeberettigede deltagere stemmer
for ophævelsen.

Fortjensttegn
13.a Der er to slags fortjensttegn:
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Fortjensttegn i sølv, og fortjensttegn i guld.
Tildeling af fortjensttegn vil ske efter nedennævnte retningslinier.

13.b Fortjensttegn i sølv kan tildeles alle der har gjort en særlig indsats for Dansk judo.
Personer der har ydet mindst 5 års lederarbejde, trænergerning, eller dommergerning.
Dette gælder både i klub sammenhæng, Judo Danmark sammenhæng og unionsarbejde.
Fortjensttegnet kan også tildeles personer der har lavet et helt ekstraordinært sportsligt
resultat.
13.c Fortjensttegn i guld kan tildeles alle der har gjort en særlig indsats for Dansk judo.
Personer der har ydet mindst 10 års lederarbejde, trænergerning, dommergerning.
Dette gælder både i klub sammenhæng, Judo Danmark sammenhæng, og unionsarbejde.
Fortjensttegn kan også tildeles personer der har lavet et helt ekstraordinært sportsligt
resultat.
Fortjensttegn i guld kan kun opnås hvis sølvtegn er opnået først. I særlige tilfælde kan der
dispenseres af bestyrelsen.
13.d Fortjensttegn kan helt ekstraordinært tildeles personer der ikke er medlem af Judo Danmark.
Men har gjort en helt speciel indsats for judosporten.
Dette gælder både sølv og guldtegn.
13.e Ansøgningen skal indeholde alle relevante oplysninger ved brug af særligt ansøgningsskema
og tilstilles herefter bestyrelsen.
Kun klubber, udvalg og bestyrelsen kan indstille en person til et fortjensttegn.
Tegnene kan overrækkes efter ansøgernes ønske.
13.f Bestyrelsen behandler ansøgning på førstkommende bestyrelsesmøde.
Fortjensttegn kan indskrives i judolicensen under hædersbevisninger.
Navnene på modtagerne vil blive arkiveret på særlig oversigt.

Der vil være en overgangsordning for dem der opfylder betingelserne nu, både til sølv og
guldtegn og har gjort et stort stykke arbejde for Dansk judo i forskellige sammenhæng før
dette reglements vedtagelse.
Overgangen vil være over de næste 5 år (vedtaget 2006) hvorefter det er reglementet der
gælder fuldt ud.
______________________________________________________________________
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Lovene er vedtaget på Judosektionens stiftende møde i Kolding den 14. januar 1978.
Ændringer er vedtaget på de ordinære sektionsmøder i årene 1979, 1982, 1983,1985, 1987, 1988,
1993,1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 2000, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007,2008,2009, 2011, 2012,
2013,2015 og 2016.
Ændring fra Judosektionen til Judo Danmark, vedtaget på Rep-møde 2007.
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Referat af Judo Danmarks årsmøde den 10. juni 2017,
Idrættens Hus, Brøndby kl. 10.00
Formand Martin Kirkhammer byder velkommen, særlig velkomst til æresmedlemmer og unionsformanden,
og fortæller om de afdøde Judokaer siden sidste årsmøde, der holdes et minuts stilhed.
1. Kontrol af repræsentanter
88 Deltagere
38 Stemmer

32 Klubber til stede, heraf 29 med stemmeret

2. Valg af dirigent

Søren Gøtzche fra DIF blev valgt.
3. Behandling af beretninger
Formandens beretning
Årets kåringer:
Årets Damekæmper: Emilie Sook, Brønshøj Judoklub
Årets Herrekæmper: Mathias Madsen, Brønshøj Judoklub
Årets Klub: Helsingør Judoklub
Årets dommer: Jesper Gordon, Vejle
Årets Træner: Miguel Lopes, tidl. landstræner
Årets Leder: Gunnar Sørensen
Årets Matsumae Cup var måske det bedste nogensinde, det var en judofestival, hvor fokus også var på
mange andre oplevelser. En fantastisk indsats fra Vejle Judoklub, det var 15. gang, at stævnet er blevet
afviklet. Dr. Matsumae fyldte 90 år, fik en gave og sendte efterfølgende et personligt brev og takkede. En
indikation af, hvor god relationen til Tokai er.
Judoens dag d. 28. oktober, Jigoro Kanos fødselsdag med åbent hus over hele landet. Årets tema er mod og
tapperhed.
Der er Danish Open d. 10-11 februar i Vejle, ligesom Matsumae Cup, bare med lidt færre japanere. Fint,
hvis vi engang i fremtiden kunne gøre det til et EJU-stævne.
Der er NM d. 25-27 maj, og Hillerød, Helsingør og Brøndby er gået sammen. DJU fylder 70 år i 2018, måske
kunne man gøre noget særligt i den anledning.
EJU, OTC, IJF, WC, skolejudo = godt og tæt samarbejde og masser af støtte fra EJU og IJF. Skolejudo, her har
IJF doneret 1000 m2 måtter og 300 gier. Det er virkelig god markedsføring af judo. IOC har annonceret, at
der kommer blandede hold med både mænd og kvinder. Det giver os flere pladser til OL, samtidig mister fx
brydning og vægtløftning pladser.
Referat af Judo Danmarks Årsmøde, lørdag den 10. juni 2017 - Side 1 af 14

Kommunikationen, her er de hjemmesider, vi bruger, vi har også Twitter- og Instagram-konto, men vi
bruger dem ikke nu, fordi vi mangler ressourcer til at vedligeholde dem. Det er en del af strategien, at
hjemmesiderne skal samles.
Vi ser en stigning i antallet af medieomtaler, vi havde tre TV-omtaler, det er mere, end vi plejer.
Vi har fået Jeon Ki Young som træner igen på sommerlejren, sørg for at tilmelde jer, der kommer mange
gode aktiviteter.
Peter Scharinger fra Østrig er ny landstræner og starter 1. august. Han er en rigtig god profil til jobbet.
Strategiarbejdet sammen med DIF har været meget omfattende i år – og meget tidskrævende! Der er fem
indsatsområder for Judo Danmark for de kommende fire år – gælder for 2018 – 2022. De første to år er vi
garanteret 90 pct. af midlerne fra sidste år, men derefter er det hele i spil. Tre spor:
-

Klub og organisation
Talent og elite
Vækst

Vi har fokus på at etablere kraftcentre i øst og vest, og det overordnede mål er at lavere resultater på et
niveau, der gør, at vi igen kan få støtte af Team Danmark.
Vi stræber efter at professionalisere organisationen, så vi kan aflaste og hjælpe de frivillige.
Angående vækst, så har vi fokus på at gennemføre uddannelse på mange niveauer for at fremme væksten.
Henrik Hemmingsen, Amager Judo Skole:
Vi hører en masse om IJF og EJU og DIF, men hvad med klubberne? Har man statistik over, hvor mange
licenser, der er blevet tegnet i 2015, som bliver gentegnet i 2016 og i 2017? Der står i strategien, at man
skal hverve drenge fra 10-13, men der kommer mange ind,
Ingen supplerende bemærkning til beretningerne fra Bredde-, Kommunikation- og Veteranudvalget.
Michael Carstens, formand for stævneudvalget har supplerende bemærkninger og præsenterer forslaget
om at nedlægge ungdoms- og pokalturneringer.
Der er blevet forsøgt forskellige løsninger, men det virker ikke rigtig. Det er også svært at rekruttere
stævneledere i Øst.
Man kan fortsætte som nu – hvis man kan finde en stævneleder, man kan blive ved med at forsøge sig
frem, måske med inspiration fra fx AJS, eller man kan overdrage opgaven til klubberne, og det er vores
anbefaling: at man nedlægger stævneudvalget og lægger administrative opgaver over til sekretariatet
Lars Nelmark, Svendborg Judo Klub:
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Rigtig gode oplevelser tidligere, men det har gået meget ned ad bakke, vi bør skifte breddechefen ud, for
det er der, man har fejlet. Hvis man ser, hvad der sker i AJS, kan man se, at det sagtens kan lykkes. Det ville
være en katastrofe, hvis man nedlagde ungdoms- og pokalturneringerne.
Michael Carstens svarer kort
Lisbeth Nielsen, Gladsaxe Judoklub:
Judo er en kampsport, stævnerne er en vigtig del af fundamentet. U20-turneringen er et fundament for, at
vi kan uddanne kæmpere fremover. Det er en falliterklæring, hvis man nedlægger dem, og det er noget,
man skal arbejde strategisk med i toppen af organisationen. God idé med ”attraktive stævner” – man bør
se på det bredere i bestyrelsen.
Tommy Sachse, formand for breddeudvalget:
Jeg har siddet med til møderne. Det er en kedelig udvikling, vi har et kæmpe problem, i Nordjylland har der
været 39 deltagere. Klubtrænere, opgaverne ligger hos jer, I må tage med ud. I Midt- og Sydjylland, der har
det været bedre. Bestyrelsen kan gøre meget, men klubberne er fødesystemet, og det er klubberne, der
tager af sted med deres kæmpere. Mange tager til udlandet.
Henrik Hemmingsen, Amager Judo Skole:
Det er ikke raketvidenskab at lave stævner, men det tager 5 timer at lave puljerne. Uden ungdomsturnering
er DNA i judoforbundet. Der skal være en fødekæde, hvor niveauet bliver højere og højere.
Sune Aagaard, PI: Konkurrence mellem Judo Danmark og klubberne
Lars Nelmark; Svendborg Judo Klub:
Vi kan ikke forny med de samme mennesker, der skal nye mennesker til. Forældrene vil gerne have drive-in,
så må man forny sig.
Morten Wiberg, Herning Judoklub:
De klubber, der afholder et stævne, er også dem, der stiller med flest deltagere. Så er det jo fint, at
klubberne tager mere ejerskab, så får vi mere lokale arrangementer, så kommer der flere fra den lokale
cup. Men kan man ikke lave en kombination? En mediumløsning, hvor klubberne kan få hjælp til at afholde
mindre stævner, men hvor man ikke er i vejen for de store. Ejerskab til stævnerne er en rigtig god ting.
Lisbeth Nielsen, Gladsaxe Judo Klub:
Det er forbundets opgave at sikre, at alle kan konkurrere i alle aldre og på alle niveauer. Det er et strategisk
problem, som skal løses bredt af bestyrelsen.
Lars Nelmark, Svendborg:
Der var også kun to hold til Hold-DM
Anders Lindberg, Tomoe:

Referat af Judo Danmarks Årsmøde, lørdag den 10. juni 2017 - Side 3 af 14

Jeg har en kæmper, der slås i Tyskland, hvor man slås dobbelt, 14 på holdet. I Syd går det godt med
unugdomsturneringen, men hvordan administrerer vi vores regler, så en 11-årig ikke kan slås mod en 15årig, for så kommer han aldrig tilbage.
Keld Knold, Helsingør:
Har været med i stævneudvalget i mange år. Tendensen er, at forældre er blevet pivede på deres børns
vegne, lær dem at tabe. Find noget andet end medaljerne. Jo flere deltagere, der kommer, jo bedre
stævner kan vi lave.
Eliteudvalget, supplerende bemærkninger til beretningen:
Alexander Bakke, Mitani
Oplægget er knyttet til den nuværende bestyrelse – og det gælder også for den kreds af mennesker, som
jeg har involveret.
Når man læser ”centre”, hvordan vil man opbygge centre? Jeg mener, man skal opbygge regioner, som
baserer sig på klubberne og inddrage dem i elitearbejdet.
Martin Kirkhammer, formand
Kraftcentre er netop funderede i klubberne, som Team Copenhagen, hvis vi kunne få udbredt den model til
Vest og Nord, så var vi godt kørende.
Henrik Hemmingsen, Amager Judo Skole
Jeg tror ikke, vi er helt enige, man skal ikke samle kæmperne i centrene, for så forsvinder de i klubberne.
Michael Albrecthsen, Hillerød Judoklub
Ikke noget problem i, at de bedste er samlede, vi leverer kæmpere hver uge til Brønshøj og PI, og det er
ikke noget problem. Vi har manglet de unge, der har vi fejlet. Det hele ligger i klubberne – at de smider
deres kæmpere ud til klubberne
Michael Agertoft, Brønshøj Judo Club
Den træning, der sker i Brønshøj på eliteplan er et supplement til det, der sker i klubberne. Også gerne
kommentere. Vil også gerne kommentere eliteudvalgets strategi, fordi vi nu har set den på skrift, det er
ikke en strategi, der peger mod OL, EM, VM.
Vi blev ikke kontaktet af eliteudvalget i forbindelse med ønsket om fyringen af Miguel. Kæmpere kunne
ikke planlægge mere end nogle uger frem.
Bestyrelsen har udvist handlekraft, men har brugt rigtig meget tid på det. Godt at vi har fået navn på
landstræneren. For mig handler det ikke om tillid eller mistillid, men om, hvorvidt vi skal have en strategi,
der sigter mod OL etc.

Rene Hvidkær, Hjørring Judoclub:
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Min søn, Anders, der var ingen plan for ham, og han fik ingen opbakning.
Dirigenten:
Nu skal vi ikke have flere eksempler med enkelte kæmpere.
Lars Nelmark, Svendborg Judo Klub:
Miguel har gjort en masse gode ting. Der er også nogle steder, hvor jeg er enig med René Hvidkær. Oliver er
aldrig blevet skubbet til side. Vil gerne vende tilbage til, at udvalget ikke ville EM, VM etc. Det er
fuldstændig forkert. Jeg er mest til elite, jeg står ikke for bredde. Det er forfejlet, at vi ikke ville de bedste,
men der var nogle konflikter. Det er for tyndt i bunden, så jeg er bange for, hvem der skal efterfølge.
Henrik Hemmingsen, Amager Judo Skole:
Ønsker også i høj grad, at vi kan få nogle med til OL. Jeg tænker bredere, men det skal ikke gå ud over
toppen. Det var bedre, hvis regionstræningen lå i flere klubber. For 10 år siden var der mange flere. I vores
visionsplan står der, at vi skal følge Team Danmarks plan.
Lars Maagaard, PI og bestyrelsen
Nu kommer der en ny landstræner, og til næste år eller næste år igen, vil der være nogle, som brokker sig.
René Hvidkær, Hjørring Judoklub
Der er mange krav, men der er ikke støtte. Vi skal selv skaffe hjemtransport etc. Hvis forbundet ikke hjælper
kæmperne, hvem skal så gøre det? Jeg mangler, at I som forbund anerkender de kæmperes anstrengelser.
Lars Maagaard:
Det kræver meget at være udøver på topplan.
Anders Lindberg:
Det er hårdt at være elitekæmper, landstræneren bør sendes rundt i regionerne. Hvis kæmperne ikke
flytter sig, så skal de ned og starte forfra. Måske gå lidt længere ned og starte forfra.
Frederik Agertoft, BJC
Det kræver en træningsindsats at komme til EM. Anders er ikke blevet valgt fra. Og til Lars Nelmark: du
knyttede en kommentar til Michael Agertoft, men hvor mange gange nævnte i OL, VM og EM? Den er ikke
omtalt i visionsplanen fra 20/5 2017. Jeres mål er ikke nævnt, vi er bange for, at vores kæmpere ikke bliver
prioriteret, for de er ikke nævnt i planen.
Lars Nelmark, Svendborg Judo Klub:
Jeg er ikke en del af visionerne, jeg har lavet en tidligere præsentation om, hvad jeg tænkte om elite, som
jeg blandt andet har vist til Lars Maagaard.
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Lars Maagaard, PI:
Eliteudvalget havde lavet en plan, som vi i bestyrelsen var kritiske overfor
Tommy Sachse, bestyrelsen:
Den plan, som Lars Nelmark referer til, har ikke været fremlagt.
Henrik Hemmingsen, Amager Juudo Skole:
Min holdning, som deles af Aarhus, til dels af Vejle, og af Sjelle-Skørring, samarbejdet er et problem, vi skal
lave samarbejde, breddetræninger etc. Bredere elite, uden at det går ud over eliten.
Thomas Hæstrup, Sjelle-Skørring:
Strategioplægget, som ingen har set, det eksisterer. Det er ikke blevet præsenteret for bestyrelsen, for da vi
i september præsenterede et oplæg, vi ville ikke forlænge med Miguel, vi ønskede en udbredelse af
trænerstaben, der skulle være flere trænere spredt over landet, hvordan er det anderledes fra Bakkes
oplæg? Grunden til, at det ikke kom ud, er, at vi kom i konflikt mellem bestyrelsen og eliteudvalget.
Lars Maagaard, PI
Forskellen på Bakkes oplæg og udvalgets plan er, at der ikke var en professionel landstræner i det, som
eliteudvalget kom med.
Thomas Iburg, PI
Henrik Hemmingsen leverede et arbejde, hvor seniorlandsholdet blev nedprioriteret. I Miguels tid er det
toppen, der er blevet prioriteret, det er svært at prioritere begge dele.
Frederik Agertoft, BJC
Elitekæmperne er ikke nævnt i visionspapiret
Henrik Hemmingsen, AJS
Der var en vis mængde ressourcer, og det er rigtigt, at vi ikke kunne prioritere seniorerne. Hvis man ser på
budgetterne i dag kan man se, at seniorerne bliver prioriteret.
Lars Nelmark, Svendborg:
Jeg er helt enig med Agertoft i, at man skal gøre noget for eliten. I det første oplæg var der ikke en
hovedtræner, der var tænkt måske i nogle grupper etc. Vores oplæg var dynamisk, men vi blev mødt af en
mur og havnede i en konflikt.
Kommentar til dommerudvalgets beretning fra Jesper Gordon:
Jesper Gordon takkede for Frank Asmussens 14 år som formand for dommerudvalget.
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Frokost
Claudia, dommer
Jeg vil tilføje noget om, hvordan vi gør vores kæmpere dygtigere. Hvis man vil være rigtig dygtig dommer,
så skal man følge og tolke de nationale regler. Vi skal følge reglerne, uanset om vi er enige eller ej. Det
samme gælder kæmperne. Det er vigtigt, at vi har de samme regler i regionerne. Tit kan børnene ikke
forstå, hvordan vi dømmer, fordi vi er vant til noget andet hjemmefra.
Steen Erik Christensen, AJS
Vi savner lidt klarhed over, hvem man skal henvende sig til, hvis man vil låne JudoCare-systemet
(computere og kameraer) , jeg hentede det selv hos Jesper Gordon, det er måske ikke helt tilfredsstillende.
Jesper Gordon, dommerudvalget
I må gerne låne det for mig at se, men det er ikke mig, der har kompetencen til at beslutte det.
Tommy Sachse, bestyrelsen
Der var ikke nogen procedure for det, tanken var, at det skulle bruges til de store stævner. Vi fik det løst, og
det gør vi også fremover, vi vil bare ikke have systemet til at ligge i kasserne. Vi skal også have uddannet
dommerne til at bruge det.
Steen Erik Christensen
Alle dommere i øst kendte det og brugte det, så det må ikke være bremseklodsen.
Henrik Hemmingsen, AJS
Der var ikke nogen urutinerede dommere, vi går efter at få de bedste dommere.
Tommy Mortensen, Silkeborg Judo Klub
Det er ikke værdigt at stille et mistillidsvotum, det er at opgive kampen og sige nej til dialog. Just Do It i
stedet for.
Dialog om godkendelse af beretningen. Når man stemmer om beretningen, stemmer man også om
mistillidsvotum.
Jan Stoltenberg, AJS
Efterårslejr, spørgsmål til breddechefen, hvad har I tænkt jer? Jeg har følt mig taget ved næsen, vi har kun
diskuteret et logo i toppen af indbydelsen. Vi skulle også have holdt en evaluering, som aldrig blev til noget.
Spørgsmålet er, hvad I vil gøre fremover, både møder, arrangementer, evalueringer.
Tommy Sachse svarer:
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Vi holdt et møde i august, hvor vi diskuterede stævner og efterårslejr. Der blev skrevet frem og tilbage om
invitationen, lejren blev promoveret på Judo Danmarks hjemmeside, man ville også gerne have
landstræneren med, men det har jeg ikke noget med at gøre. Tommy vil ikke klandres for, at der ikke
kommer en landstræner eller at der ikke er nok landsholdskæmpere. Jeg har fejlet ved, at vi ikke har
afholdt en evaluering, det beklager jeg, men ellers kan jeg ikke se, hvad jeg skulle have gjort anderledes.
Allan Hansen, Vejle Judo Klub
Oplevelsen af at komme i eliteudvalget. Vi holdt nogle seriøse møder. Vi lavede nogle planer, som vi
forelagde for bestyrelsen, men vi blev mødt af en mur. Vi skulle være nikkedukker. Bestyrelsen overtager
alle beslutninger. Vi klager til appeludvalget, vi synes ikke, det er rigtigt. Appeludvalget giver ikke medhold.
Hvis vi bliver rejseledere, så er der ikke noget grundlag for, at vi skal være der.
Oplever også, at information bliver delt af nogle klubber etc., det er også derfor, vi har lagt nogle ting på
Facebook. Habilitetssagen tog lang tid at få afklaret. Det er beskæmmende, og det er rigtig ærgerligt.
Lars Maagaard, bestyrelsen
Bestyrelsen har udvist rettidig omhu. Vi så i bestyrelsen, at udvalget ville flytte ting tilbage til 90’erne. Vi
skal være enige om de helt store linjer, de helt store beslutninger. Det er det, I har valgt bestyrelsen til.
Sune Aagaard, bestyrelsen
Har ikke sagt nej til at mødes, bestyrelsen var bare uenig i, at det var det rigtige at gøre for eliten i DK
Tommy Sachse, bestyrelsen
Læser op fra appeludvalget
Dirigenten:
Den her diskussion hører ikke til på et årsmøde.
Lars Nelmark, Svendborg Judo Klub
Helt forkert at overrule et enigt eliteudvalg helt ned på kæmperniveau. Man kan ikke tillade sig at overrule
på så detaljeret et niveau. Kan ikke forstå, at man efter forgodtbefindende overruler beslutninger.
Frederik Agertoft, BJC
Ingen hemmelighed, at der er en konflikt. Jeg synes ikke, vi bør diskutere det på FB, offentligt tilgængeligt,
derfor skal man ikke hænge enkeltpersoner ud. Eliteudvalget varetager ikke kæmpernes udvikling, når de
hænger dem ud ved navns nævnelse på FB.
Allan Hansen, Vejle Judo Klub
Hvorfor vil bestyrelsen ikke indgå i en dialog?
Morten Wiberg, Herning Judo Klub
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Der ligger et kommissorium fra 2012 og der er en bestyrelse. Mistillid er ekstremt. Man vælter ikke huset,
fordi der er hul i taget. Hellere reparere.
SA, bestyrelsen
Vi vil gerne gå i dialog, vi synes bare rækkefølgen er anderledes end den, udvalget gerne vil have.
Lars Maagaard, Bestyrelsen:
Til Bregnballe: du vil gerne være formand, men jeg har ikke hørt noget fra dig. Jeg oplever, at man har ledt
efter en formandskandidat, men hvorfor vil du gerne være formand for Judo Danmark?
Thomas Hæstrup, Sjelle-Skørring
Vi indbød til dialog, men bestyrelsen sagde nej.
Henrik Hemmingsen, Amager Judo Skole
Vi står bag mistillidsvotummet, fordi vi har et svært samarbejde med Judo Danmark. Vi har forsøgt at få det
sat i gang. Hver gang vi støder sammen med Judo Danmark, primært aksen Kirkhammer-Sachse. Jeg føler,
bestyrelsen er kørt fast.
Lisbeth Nielsen, Gladsaxe:
Der bliver sagt meget beskæmmende i dag, der ligger en initiativopgave hos bestyrelsen for at forhindre, at
konflikter udvikler. Bestyrelsen skal fremover være mere konfliktløsende, uanset hvem den kommer til at
bestå af.
Allan Hansen, Vejle Judo Klub:
De tog mødet med Miguel d. 7. oktober.
Lars Nelmark, Svendborg Judo Klub
Vi bør finde en ny formand, der er mere rund. Du laver strudsemetoden.
René Hvidkær, Hjørring Judoklub
Det gik ud over Anders, jeg har lavet strudsemetoden i mange år, for at det ikke skulle gå ud over Anders.
Åbenhed er vejen frem. Man skal sige noget, hvis man har noget på hjerte. Det dur ikke, at hvis man stiller
et forslag, så skal man selv gøre det.
SA, bestyrelsen
Bestyrelsen burde have holdt et møde med udvalget, hvis man ser på, hvordan det er gået.
Miguel Lopes, tidl. landstræner
Mange ting har været forkert, fra alle sider, jeg har mange gange efterspurgt møder med eliteudvalget.
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Jens Peter Bregnballe, Kampsport Nord
Fortæller om sin egen baggrund. Et mistillidsvotum er ikke personligt, men et legitimt politisk redskab. Der
er for lidt åbenhed, dialog og information. For at ændre det, bliver man nødt til at skabe en ny kultur,
derfor skal man finde en ny flok, der kan starte forfra.
Lars Maagaard, Bestyrelsen
Det kræver meget arbejde at være formand
Frederik Agertoft, BJC
Kampsport Nord, hvad går det ud på?
Jens Peter Bregnballe, Kampsport Nord
Vi er en lille flok, der er nogle problemer med lokalerne, men man træner alligevel.
Tommy Sachse, Bestyrelsen
Gå i rette med Kirkhammer-Sachse-aksen. Jeg skulle finde nogen, der kunne hjælpe med forskellige
projekter, men der kom ikke nogen. Det passer ikke, at vi ikke er inkluderende.
Allan Hansen, Vejle Judo Klub
Hvorfor ville I ikke have dialogen?
Sune Aagaard, Bestyrelsen
Det ville vi gerne.
Martin Kirkhammer, Bestyrelsen
Der har været mange spørgsmål. Relevant spørgsmål om habilitet. Reglerne er klare, men vi har bestemt, at
problemet er konkret. Tonen, især fra Lars Nelmark, Allan Hansen og Thomas Hæstrup har været under al
kritik, der er blevet brugt mange grimme ord. Den dybeste årsag til konflikten er, at der er nogle børn, der
er blevet mobbet. De skal ikke nedgøres af en voksen mand, der er folkevalgt. Det samme gælder
trænerne. Hvad er det for nogle mennesker, I måske vælger lige om lidt?
Dirigenten præciserer, at det er Lars Nelmark og ikke det samlede eliteudvalg, der er blevet moppet.
Lars Nelmark, Svendborg Judo Klub
Det er ikke dem, der har stillet mistillidsvotum, der har moppet.
Martin Kirkhammer, Bestyrelsen
Beklager, at jeg fik sagt, at det var hele udvalget, der har moppet.
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Afstemning om Bestyrelsens beretning:
Beretningen blev vedtaget med stemmerne 27 for og 11 imod.
Udviklingskonsulentens beretning:
Tak til jer alle. Vi har lavet tre spørgeskemaundersøgelser, så vi ved, hvad der går godt og hvad der er af
udfordringer: Klubber, medlemmer og tillidsvalgte, gennemgang af nogle af pointerne.
Reklame for et kursus, der hedder Klubkompetence, hvor man lærer noget om, hvordan man skal varetage
en opgave.
Husk at bruge mig og tag fat i mig, hvis I har brug for hjælp.

4. Behandling af regnskaber.
Søren Sejer Sørensen gennemgår regnskabet. Regnskabet er delt op i tre dele, og den del vi
gennemgår er den, som vedrører Judo.
Henrik Hemmingsen, AJS:
Hvor mange kæmpere er seniorbudgettet blevet brugt på?
Miguel Lopes, tidl. Landstræner:
Det er fire seniorkæmpere + et par juniorer, Asta Hagelskjær og Lærke Olsen
Ingen kommentarer eller indvendinger til regnskabet (det er godkendt af revisionen, så det er kun
en fremlæggelse).
Budgettet er fremlagt til orientering.
5. Behandling af indkomne forslag
Forslag 1
Ændringer til gradueringsreglementet
Vedtaget
Forslag 2
Ændringer til gradueringsreglementet
Vedtaget
Forslag 3
Ændringer til gradueringsreglementet
Vedtaget
Forslag 4
Ændringer til gradueringsreglementet
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Vedtaget
Forslag 5
Ændringer til gradueringsreglementet
Vedtaget
Forslag 6
Ændringer til gradueringsreglementet
Vedtaget
Forslag 7
Ændringer til gradueringsreglementet
Vedtaget
Forslag 8
Ændringer til gradueringsreglementet
Vedtaget
Forslag 9
Ændringer til gradueringsreglementet
Vedtaget
Forslag 10
Om afskaffelse af eliteudvalget
Bestyrelsen er imod, Kommissioriet skal revideres (Holger Henning og Anders).
Forkastet (enstemmigt)
Forslag 11
Om afskaffelse af ungdoms- og pokalturneringen (pkt. 1 a og 1 b afskaffes).
Forslaget blev trukket tilbage, Breddeudvalget ved Tommy Sachse vil se på det.
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6. Valg af tillidsposter
Tillidsposter
Formand
Kasserer

Nuværende
Martin Peter Kirkhammer
Søren Sejer Sørensen

Genvalg
1 år tilbage
Ja – 2 år

Forslag til valg

Næstformand

Sune Aagaard Pedersen

Ja – 2 år

Bestyrelsen
Fmd. Eliteudvalget
Fmd. Breddeudvalget
Fmd. Gradueringsudvalget

VACANT
Tommy Sachse Nielsen
Lars Maagaard

1 år tilbage
1 år tilbage
1 år tilbage

Alexander Bakke valgt

Eliteudvalget
Udvalgsmedlem
Udvalgsmedlem
Udvalgsmedlem

Allan Hansen
Lars Pedersen
Leon Lauritsen Konst.

NEJ – 2 år
1 år tilbage
Ja – 2 år

Lasse Pedersen valgt

Stævneudvalget
Fmd. Stævneudvalget
Udvalgsmedlem
Udvalgsmedlem
Fmd. Dommerudvalget

Michael Carstens
Mathias Sachse Skrubbeltrang
Kjeld Knold
Se under Dommerudvalget

NEJ – 2 år
Nej – 2 år
1 år tilbage

Thomas Hansen valgt
Alex Tvede valgt

Kommunikationsudvalget
Fmd. Kommunikationsudvalget
Udvalgsmedlem
Udvalgsmedlem
Udvalgsmedlem

Lasse Svane Weimar
Asmus Korsgaard Rasmussen
VACANT
Anders Lindberg

Ja – 2 år
1 år tilbage
1 år tilbage
Ja – 2 år

Dommerudvalget
Fmd. Dommerudvalget
Udvalgsmedlem
Udvalgsmedlem

Frank Asmussen
Mads Heller
Jesper Gordon

NEJ – 2 år
1 år tilbage
NEJ – 2 år

Gradueringsudvalget
Udvalgsmedlem
Udvalgsmedlem

Tommy Mortensen
Allan Gjerulff Konst.

1 år tilbage
Ja – 2 år

Mastersudvalget
Fmd. Mastersudvalget
Udvalgsmedlem
Udvalgsmedlem

Palle Bengtsson
Anders Lindberg
Charlotte Madsen

JA – 2 år
1 år tilbage
JA – 2 år

Peter Bo Olsen, SSS
valgt

Leon Lauritsen valgt

Valgt

Jesper Gordon valgt
Klaudia B Asmussen
valgt

Valgt

Valgt
Valgt
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7. Evt.
Tommy Mortensen, Silkeborg:
Fortalte om IBG
Anders Lindberg:
Fortalte, at kommunikationsudvalget havde investeret i tre reklamer/strandflag
Palle Bengtsson, Brøndby Judoklub:
Takkede for inspirationskursus
Jesper Gordon, formand for dommerudvalget:
Efterspurgte flere dommere
Ry Judoklub:
Hilse fra gruppen af gamle, overvægtige og talentløse, vi er ikke så mange aktive, men vi har stort
potentiale. Hvis I har lyst til at fokusere på den gruppe, der er stort potentiale!
Alexander Bakke, ny sportschef:
Gennemgår visionerne for arbejdet i eliteudvalget fremover.
Morten Wiberg, Herning
Opfordrer til noget mere kata i forskellige sammenhænge. Og fortæller desuden om planerne om en serie
børnebøger
Keld Knold, Helsingør
Vi holder NM i 2018, lad os nu bakke op, så vi kan blive måske 100 deltagere
Martin Kirkhammer, Formand
Uddeler gaver til de afgående tillidsvalgte og takkede for dagen.

Kom godt hjem, på gensyn.

Sune Aagaard, referent

Søren Gøtzsche, dirigent
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