
Ju-Jitsu Danmarks 

Årsmøde 2018 
Lørdag den 09. juni 2018 

  
Munkebjerg Hotel - Munkebjergvej 125, 7100 Vejle  



Aktiviteter i forbindelse med 

Ju-Jitsu Danmarks Årsmøde 2018 
    

Møderne afholdes på Munkebjerg Hotel - Munkebjergvej 125 - 7100 Vejle 

 
 
Lørdag 09. juni 2017 
 
09.00 Dan-kollegiemøde Ju-Jutsu 

• Alle Ju-Jutsu dan-bærere kan deltage i mødet 
• Klubber uden dan-bærere er velkomne til at deltage med en repræsentant. 
• Dagsorden og mødemateriale sendes direkte til Ju-Jutsu dan-bærere. 
• Særligt indbudte gæster er repræsentanter for arbejdsgrupperne ifbm. nyt pensum 

 
12:00 DJU fejrer 70 års jubilæum 

• Alle er velkomne til en frokost for at fejre at DJU 70 års jubilæum  
 
14.00 Ju-Jitsu Danmarks ordinære årsmøde 

• Alle medlemmer med gyldigt DJU licens kan deltage.  
• Klubberne har stemmeret i forhold til antal licenser (se mødeindkaldelse) 
• Materiale til mødet findes på efterfølgende sider i årsmappen og på www.ju-jitsu.dk.  

 
 

• Klubben skal senest 1 uge før mødet meddele DJU ́s sekretariat, hvem der 
repræsenterer klubben. 

 
 
 
Tilmelding 
 
Tilmelding skal ske på DJU Portalen senest 3. juni 2018 
 

• Dan-kollegiemøde Ju-Jutsu - lørdag 
• Årsmøde (Ju-Jitsu Danmark) - lørdag 

 



Årets Klub 
kåres 

Årets Frivillige 
kåres 

2. Indkaldelse til:  
 
  
 

Ju-Jitsu Danmarks årsmøde 2018 
 
 

Lørdag den 09. juni 2018 kl. 14:00 
 

Mødet bliver afholdt Munkebjerg Hotel - Munkebjergvej 125 - 7100 Vejle 
 
Dagsorden: 
1. Kontrol af repræsentanter  
2. Valg af dirigent 
3. Valg af referent 
4. Godkendelse af formandsberetning 
5. Godkendelse af regnskab 
6. Indkomne forslag 
7. Valg af tillidsposter, bestyrelse & udvalg 
8. Eventuelt 

 
 
Vi håber, at du / DIN klub møder op sammen med mange andre klubber, så vi får en god 
og konstruktiv dialog om den videre udvikling af vores sport og organisation.  
 
Fristen (15.04.2018) for at sende forslag ind til beslutning på mødet er nu overskredet, 
men under dagorden punkterne ’4 - Godkendelse af formandsberetning’ og ’8 – Eventuelt’ 
kan du/I altid bringe emner op til drøftelse og diskussion.  
 
Alle der kan fremvise gyldigt licens er meget velkomne, og stemmeret tildeles klubberne jf. 
vedtægterne i forhold til antal licenser pr. 31. juli 2017 (for nye klubber: pr. 15. april 2018) 
hvis følgende kriterier er opfyldt: 

• Klubbens unionskontingent til DJU er betalt senest 1. maj 2018 
• Medlemsopgørelse til DIF er indsendt rettidigt 

 
Tilmelding via DJU Portalen indtil 3. juni 2018.  
 
 

Venlig hilsen 
 
 

Bestyrelsen 
Ju-Jitsu Danmark 
Lisbeth Hansen 



Ju-Jitsu Danmark

Dankollegiemøde

for Ju-Jutsu 

Hermed indbydes til møde i Dankollegiet for Ju-Jutsu stilarten i Ju-Jitsu 
Danmark

 Lørdag den 9. juni 2017, kl. 9:00-12:00

Mødet foregår i:

Munkebjerg Hotel
Munkebjergvej 125
7100 Vejle

Mødet holdes i forbindelse med Ju-Jitsu Danmarks årsmøde, som 
begynder kl. 14:00. 

Dankollegiemødet afvikles fra kl. 9:00 til 12:00, hvorefter der vil være 
markering af DJU's 70 års jubilæum (det skal du tilmelde separat ifm. 
årsmødet)

Deltagere: 1) Alle aktive dan-bærere i stilarten
2) Klubber som ikke er repræsenteret af 

ovenstående kategorier, er velkomne til at sende 
en repræsentant.

Tilmelding: Via DJU-Portalen (under Arrangement / Tilmeld 
arrangement), så vi ved om du kommer. Der vil være 
lidt morgenmad ifm. mødet

Af hensyn til forplejningen vil vi bede dig melde dig 
til senest søndag 3. juni!!

http://djuportalen.dk/


Ju-Jitsu Danmark

Hvis du har problemer med tilmeldingen, så send 
gerne en mail til:  john.dalsgaard@ju  -jitsu.dk eller 
susanne@dju.dk.

Dagsorden:

1. Fejring af nye sortbælter (husk Gl. Dansk el. lign.!)
2. Referat fra sidste møde
3. Stilartsudvalgets beretning
4. Status på pensum-arbejde (tilbagemeldinger fra udvalgene)
5. Orientering om Stilartsudvalgets inspirationstur i Slovenien
6. Forslag om æresgrader ifm. kamp-resultater (se nedenfor)
7. Eventuelt

Forslag til punkter til dagsordenen skal sendes til Stilartsudvalget senest 4 
dage før afholdelse af mødet, men orienterende emner kan tages op under 
punktet eventuelt.

Forslag: Regler for ”kampbælter”:
Hvis man har vundet mindst et af de store senior-mesterskaber: EM, VM 
eller World Games, sa modtager man automatisk en dan-grad. Har man 
en kyu-grad (uanset farve), sa far man 1. dan. Har man en dan-grad, sa 
far man en dan-grad højere. Man kan kun fa et kamp-bælte en gang.

Med venlig hilsen

pva. Stilartsudvalg Ju-Jutsu

John Dalsgaard

mailto:susanne@dju.dk
mailto:john.dalsgaard@ju-jitsu.dk
mailto:john.dalsgaard@ju


Klubnavn Unions 

kontingent 

betalt 

DIF  indberettet DIF medlems 

tal 

indberettet

Judo licenser 

pr 31.7.2017

Judo 

stemmer 

årsmøde

Ju-Jitsu 

licenser pr 

31.07.2017

Ju-Jitsu 

stemmer 

årsmøde

DJU licenser pr 

31.07.2017

Allerød Ju-Jitsu Ja Ja 75 0 0 66 3 66

Amager Judo Skole Ja Ja 393 150 2 0 0 150

Birkerød Judoklub Ja Ja 83 28 1 22 2 50

Bramming Ju-Jutsu Klub Ja Ja 89 0 0 115 4 115

Bregninge-Tranderup Ungdomsforening Ja Ja 20 8 1 0 0 8

Brøndby Judo Klub Ja Ja 69 105 2 0 0 105

Brønshøj Judo Club Ja Ja 234 97 2 0 0 97

Budo Næstved Ja Ja 73 7 1 0 0 7

Dragør Judo Klub Ja Ja 23 18 1 0 0 18

Ebeltoft Judo-Klub Ja Ja 37 28 1 0 0 28

Esbjerg Judo Klub Ja Ja 66 17 1 0 0 17

Esbjerg Ju-Jutsuklub Nej Ja 88 0 0 62 0 62

Fredericia Judo og Ju-Jutsu Klub Ja Ja 214 125 2 48 2 173

Frederiksberg Ju-Jutsu Klub Ja Ja 173 0 0 178 5 178

Fyens Selvforsvars Klub Ja Ja 28 0 0 1 1 1

Gentofte Budoklub Ja Ja 18 0 0 15 1 15

Gesten Vejen Judo og Ju-Jutsuklub Ja Ja 62 32 1 0 0 32

Gladsaxe Judo Klub Ja Ja 102 50 1 0 0 50

Greve Ju-Jutsu Ja Ja 79 0 0 74 3 74

Halsnæs Martial Arts Ja Ja 23 15 1 0 0 15

Helsingør Judo & Ju-Jutsu Klub Ja Ja 113 86 2 0 0 86

Herlev Ju-Jutsu Ja Ja 97 0 0 39 2 39

Herning Judo og Jiu-Jitsu Klub Ja Ja 77 40 1 6 1 46

Hillerød Judoklub Ja Ja 86 65 1 0 0 65

Hillerød Ju-Jutsu Klub Ja Ja 90 0 0 35 2 35

Hjørring Judoklub Ja Ja 56 29 1 0 0 29

Hobro Jiu-Jitsuklub Ja Ja 19 0 0 14 1 14

Holbæk Budo Skole Ja Ja 142 47 1 45 2 92

Horsens Judo Klub Ja Ja 51 51 1 0 0 51

Hoven Idrætsforening Ja Ja 11 3 1 0 0 3

Hvidovre Judo og Jiu-Jitsu Klub Nej Ja 69 45 0 1 0 46

Højby Budoklub Ja Ja 40 0 0 26 2 26

Højer Efterskole Ja Særskilt 0 0 0 13 1 13

Høng Ju-Jutsu Klub Nej Ja 52 0 0 49 0 49



Klubnavn Unions 

kontingent 

betalt 

DIF  indberettet DIF medlems 

tal 

indberettet

Judo licenser 

pr 31.7.2017

Judo 

stemmer 

årsmøde

Ju-Jitsu 

licenser pr 

31.07.2017

Ju-Jitsu 

stemmer 

årsmøde

DJU licenser pr 

31.07.2017

Ikast-Brande judoklub Ja Ny klub 0 0 1 0 0 0

Ikiru Jiu-Jitsu Ja Ny klub 0 0 0 0 1 0

Jerslev-Sterup Idrætsforening, Judo Ja Ja 22 7 1 0 0 7

Jetsmark Judoklub Ja Ja 7 26 1 0 0 26

JGI-kampsport Ja Ja 15 0 0 1 1 1

Jiu-Jitsu Klubben Ki Nej Ja 18 0 0 16 0 16

Judoklubben Kaisha, Farum Nej Ja 39 27 0 0 0 27

Judoklubben Mitani Ja Ja 195 141 2 0 0 141

Kamp Sport Nord Ja Ja 5 1 1 0 0 1

Kauri Brønderslev Judoklub Nej Ja 40 43 1 0 0 43

Kodokan Odense Ja Ja 90 87 2 0 0 87

Korsør Judoklub Ja Ja 20 25 1 0 0 25

Køge Judoklub Ja Ja 48 59 1 0 0 59

Lyngby Judo og Ju-Jutsu Klub Nej Ja 210 156 0 27 0 183

Måløv Judo Klub Ja Ja 33 34 1 0 0 34

Nykøbing Sj. Jiu Jitsuclub Ja Ja 4 0 0 0 0 0

Pi, København Judo Ja Ja 95 27 1 0 0 27

Ramløse Judo & Jiu-Jitsuklub Ja Ja 46 24 1 0 0 24

Ribe Ju-Jutsuklub Ja Ja 101 0 0 107 4 107

Ry Judoklub Ja Ja 40 35 1 0 0 35

Rødovre Jiu-Jitsuklub, Yawara Ja Ja 36 0 0 45 2 45

Sanju Ju-Jutsu Ja Ja 8 0 0 8 1 8

Silkeborg Jiu-Jitsu Klub Nej Ja 51 0 0 0 0 0

Silkeborg Judo Klub Ja Ja 61 20 1 0 0 20

Sjelle-Skørring Idrætsforening Ja Ja 85 56 1 0 0 56

Skagen Judoklub Ja Ja 11 12 1 0 0 12

Skive Judo Klub Ja Ja 78 76 2 0 0 76

Slangerup Budokai Competition Nej Ja 26 0 0 3 0 3

Sunds Jiu-Jitsu Klub Ja Ja 23 0 0 0 0 0

Svendborg Judo og Jiu-Jitsu Klub Nej Ja 48 26 0 0 0 26

Sæby Judo 1986 Ja Ja 17 5 1 0 0 5

Særslev Gymnastik Forening Ja Ja 26 29 1 0 0 29

Såby Jiu-Jitsuklub Ja Ja 32 0 0 27 2 27

Tik Judo Ja Ja 5 0 0 0 0 0



Klubnavn Unions 

kontingent 

betalt 

DIF  indberettet DIF medlems 

tal 

indberettet

Judo licenser 

pr 31.7.2017

Judo 

stemmer 

årsmøde

Ju-Jitsu 

licenser pr 

31.07.2017

Ju-Jitsu 

stemmer 

årsmøde

DJU licenser pr 

31.07.2017

Tomoe, Kolding Ja Ja 77 26 1 21 2 47

Trekroner Ju-Jutsu Ja Ja 12 0 0 4 1 4

Tønder Judoklub Nej Ja 24 19 0 0 0 19

Vejle Judo Klub Ja Ja 168 131 2 0 0 131

Vestfyns Judo og Selvforsvar Ja Ja 17 12 1 0 0 12

Vidar Gymnastik og Kampidræt Ja Ja 22 12 1 0 0 12

Videbæk Styrke og Kampsport Ja Ja 76 52 1 0 0 52

Vordingborg Judo og Jiu Jitsu Klub Ja Ja 39 24 1 0 0 24

Ørsø Judoklub Ja Ja 132 54 1 0 0 54

Aabenraa Judo og Jiu Jitsu Klub Ja Ja 26 8 1 0 0 8

Aalborg Judoklub Ja Ja 208 35 1 0 0 35

Århus Judo Klub Ja Ja 187 56 1 9 1 65

Antal i alt 86,3% 100% 5421 2391 49 1077 47 3468



Formandsberetning 

Ju-Jitsu Danmarks årsmøde 2018 
 
 
 
Denne beretning vedrører sæsonen 2017-2018, mens regnskab og budget på dette 
årsmøde handler om kalenderåret. Beretningen er en form for status og opsummering 
af, hvad der er sket i Ju-Jitsu Danmark set fra bestyrelsens/formandens side – men 
også et lille kig ind i, hvad jeg/vi i bestyrelsen kunne tænke os for tiden fremover. 
Udvalgenes meget fine beretninger taler for sig selv, og jeg har så vidt muligt forsøgt at 
undgå overlap. Samlingen af beretninger skal derfor ses som et udgangspunkt for den 
videre dialog på mødet, hvor I er meget velkomne til at kommentere i form af ros, ris og 
konstruktive forslag.    
 
 
Arbejdet med strategier og mål i DJU-regi i samarbejde med Judo resulterede i en 
underskrevet strategi-aftale med DIF i december 2017 – næsten 1,5 år efter opstarten. 
Det har været en lang og tidskrævende proces – ikke mindst fordi DIF ikke var helt 
skarpe på processen, hvordan strategien kom til at hænge sammen med økonomien, 
hvordan der ville blive fulgt op på strategier og fastsatte mål, osv osv.  
Men hele vejen igennem processen har vi haft fokus på, at det ikke skulle være tomme 
ord og tætskrevne dokumenter, der lander i en skuffe og kun bliver taget frem, når DIF 
beder om det. Det skulle afspejle, den udvikling vi gerne ser i vores sport og 
organisation. Og det lykkedes også ganske godt.  
 
DJUs aftale med DIF tager afsæt i tre godkendte strategiske spor: 
 

1. Klub / Organisation 
Udvikle det organisatoriske arbejde på klub-, sektions- og Unionsniveau, så vi 
kan sikre udvikling af sporten i fremtiden 

 
2. Talent / Elite 

Højne talentniveau for at få flere internationale senior topresultater 
 

3. Vækst 
Primært fastholde eksisterende medlemmer og sekundært rekruttere nye – via 
fokus på kvaliteten af initiativer for udøverne i klubberne 

 
Strategi-aftalen er på én gang formuleret på et meget overordnet niveau – og samtidigt 
også ret konkret på nogle områder. Vi skal sikre fremdrift i opfyldelse af resultatmålene 
gennem alle 4 år – og vi kan (og skal) ikke gennemføre det hele i løbet af det første år.  
 
Efter aftale indgåelsen har vi/bestyrelsen derfor arbejdet med at gøre den 4-årige plan 
mere jordnær og konkret i forhold til, hvilke initiativer vi skal sætte i gang nu og her, - 
hvordan, - og med hvilke drivkræfter.  En af vores udfordringer er jo ofte, at vi gerne vil 
sætte mere i gang, end vi har frivillige kræfter til. En anden udfordring er, - at vi 
(bestyrelse og udvalg) kan sætte nok så mange fine initiativer i gang, - men hvis 
klubberne ikke har styrken eller viljen til at gå samme vej på samme tid – så kommer 
der ikke så meget ud af det.  
 



Vi starter derfor med at igangsætte initiativer, som klubber og medlemmer relativt hurtigt 
kan få glæde af, - og som primært kan drives af ressourcer i bestyrelse og udvalg. 
 
Første skridt på vejen er at få gennemført nogle ændringer i vores organisation, så vi 
forbedrer vores evne til at gennemføre strategien. Vi skal have mere fokus på bredden 
og på de ting der udvikler vores sport og organisation. Vi skal tænke i målgrupper på 
tværs af faglige discipliner (f.eks. pensum, uddannelse, aktiviteter, markedsføring, osv), 
og vi skal derfor tænke og arbejde mere på tværs af udvalg, så vi får mere synergi ud af 
de kræfter, vi lægger i at drive og udvikle sporten og organisationen. Og midt i 
forandringen skal vi sikre, at vi bevarer det vi er gode til, og det der fungerer rigtig godt, 
mens vi optimerer, der hvor behovet er størst. Vi skal nemlig ikke lave forandringer for 
forandringens skyld – det skulle gerne munde ud i forbedringer  
 
En organisationsændring kræver vedtagelse på Årsmødet, og derfor ligger der et 
skriftligt forslag, der giver anledning til mundtlig uddybning og dialog på Årsmødet inden 
afstemning.  
 
JJDKs bestyrelse har prioriteret at igangsætte følgende i 2018:   

• Tilpasning af organisationen 
• Forventninger / krav til udvalg 
• Hvad er Ju-Jitsu 
• Bredde strategi og politikker 
• Klubudvikling 
• Klubbernes kompetencer 
• Forenkle / Optimere klubadministration 
• Sportsligt netværk 
• Målgruppe-specifikke aktiviteter 
• JJIF / Elite strategi og politikker 
• ATK (Aldersrelateret TræningaKoncept) 

 
Planen er levende og vil blive justeret løbende, og jeg vil benytte lejligheden på 
årsmødet til at sige lidt mere om disse initiativer i den mundtlige beretning.  
 
Vores økonomi bliver noget strammere de kommende år. I forbindelse med indgåelse af 
strategi-aftalen med DIF, blev DIFs tilskud til DJU fastlagt for de kommende fire år – og 
desværre blev tilskuddet reduceret med ca. 70.000 kr. i forhold til seneste år. Samtidigt 
måtte nøglen til fordeling af DIF-tilskuddet mellem hhv. Judo, Ju-Jitsu og DJUs 
Hovedkasse nødvendigvis ændres, idet DIF ikke længere tildeler tilskud på baggrund af 
indberettet aktivitetsniveau, men derimod på baggrund af den godkendte strategi og 
tilknyttede resultatmål. Det viste sig at være umuligt at blive enige med Judo om en 
fornuftig fordeling af tilskuddet – og efter tre møder og længere e-mail korrespondancer 
fastholdt Judo deres første oplæg, som ikke overraskende var til Judo’s fordel. Dermed 
rammes Ju-Jitsu hårdest af DJUs reducerede indtægter.   
 
Det betyder så, at vi skal gennemføre forandringer og nye initiativer, der bringer os 
videre mod vores mål – med færre økonomiske ressourcer. Her er vi så lidt heldigt 
stillet, idet vi har en pæn egenkapital, der tillader os at afsætte midler til udviklende 
tiltag. I længden er det dog ikke holdbart, hvis vi ikke kan få vores driftsbudget til at 
hænge sammen.  
 
Medlemsmæssigt ligger vi i nogenlunde stabilt omkring de 1.000 licensierede 
medlemmer, - og den stagnation skulle vi gerne have vendt til en øgning frem mod 



2022. Kun tre klubber har +100 licenser – og nogenlunde samme antal har 50-100 
medlemmer. Resten har mindre end 50 licenser og omkring 10 klubber har mindre end 
10 licenser. Uanset om disse klubber  så har flere medlemmer, der bare ikke er 
licensierede, så viser det, at vi har mange klubber, der har meget knappe ressourcer og 
er stærkt afhængige af ganske få ildsjæle. Det gør klubberne meget sårbare, og sætter 
selvfølgelig nogle grænser for, hvor meget nyt man kan sætte i gang i de små klubber, - 
og det begrænser mulighederne for at tilbyde målrettet træning til alle målgrupper.  
 
Men selv små klubber har nogle stærke sider – og dem skal man gøre en indsats for at 
bevare og fortsat dyrke. Der ligger forskellige initiativer i vores planer, der kan støtte 
klubberne i at udvikle sig – men det kræver at den enkelte klub er motiveret.  
  
De fleste husker nok ’En God Sæsonstart’, som vi har arbejdet med de seneste år. 
Husk nu at brug det – og at en af de væsentligste læringer var, at det ikke kun er i selve 
sæsonstarten vi som klub skal være helt fremme i skoene og gøre klubben synlig i 
lokalområdet og tage godt imod de nye medlemmer. En god sæsonstart kræver 
opmærksomhed hele året. For selv de eksisterende medlemmer skal have noget de har 
lyst til at komme tilbage til efter sommerferien.  
 
Op til sæsonstarten 2017 fik vi udarbejdet en præsentationsvideo om Ju-Jitsu generelt 
uden fokus på særlige målgrupper. Video’en blev flittigt postet og delt på facebook i 
efteråret, og var med til at sætte fokus på vores sport og vores klubber. 
 
Og der er mange flere ting i det forløbne år, vi kan være stolte af. De fleste er nævnt i 
udvalgenes beretninger – men skal jeg nævne et par stykker – så bliver det JJ Pensum, 
Danish Open, sportslige resultater og nyhedsdækning/resultatformidling. 
 
Implementeringen af Jiu-Jitsu’s nye pensum, der blev godkendt i 2016, har været i fuld 
gang i denne sæson, - og interessen omkring det har været stor. Ju-Jutsu besluttede på 
Dan-kollegiemødet i juni 2017 at afholde et pensum seminar for at drøfte behov og 
idéer til justering af pensum. Seminaret blev afholdt i januar 2018, hvorefter flere 
arbejdsgrupper har arbejdet videre med specifikke idéer. Engagementet fra 
stilartsudvalg og klubtrænere omkring vores pensum glæder mig, for det er og bliver 
kernen i vores sport. Udover at vi gerne skulle være stolte over at bære vores bælter – 
og ikke gå for meget på kompromis med vores egen kvalitetsbevidsthed – så skal vi 
også tænke over, hvor nemt / svært det er at lære – eller at lære fra sig. I sidste ende er 
det et ret væsentligt element i klubbernes rekruttering og fastholdelse af medlemmerne.  
 
Danish Open er i denne omgang blevet afholdt i 2016, 2017 og 2018, og dejligt er det at 
se, at der er gengangere i gæsterne fra udlandet. Det tyder på, at vi har fat i noget af 
det rigtige. Det er et stort og tidskrævende arrangement at afholde, - men det giver så 
meget energi og glæde i organisationen på mange planer, (selvom det også kræver 
mange kræfter ;-)  - så det er en fornøjelse at se det udvikle sig stille og roligt. 
Streaming har vi efterhånden testet ved flere lejligheder, og i år (maj 2018) var der live-
streaming på alle tre måtter under hele stævnet. Det fungerede super godt, - og vi fik en 
del positiv respons på det. Tak til Esbjerg Kommune, der støttede mesterskabet 
økonomisk ved afholdelsen af DO 2018 i Bramming. Og selvfølgelig en stor tak til 
stævneledere og alle frivillige ved DO 2017 i Allerød med Jens Erik Rasmussen og 
Tonny Tang i spidsen – og ved DO 2018 i Bramming med Kenneth Benfeldt i spidsen. 
Super fine arrangementer.  
 



Jeg sniger også lige en kommentar ind omkring sommerlejren i 2017, hvor jeg gerne vil 
nævne, hvor meget jeg sætter pris på, at lejren blev afholdt ved hjælp fra frivillige fra 
flere forskellige klubber. Vi ved, at det fungerer, når en klub er vært for afholdelsen af 
vores sommerlejr – men det er så dejligt, når man kan samle kræfterne på tværs af 
klubber omkring et større arrangement – og det kan vi vist godt kalde sommerlejren. 
Tak til lejrleder Simon Bank for en lejr, der fik meget ros fra deltagerne.  
  
Omkring Nyhedsdækning og resultatformidling vil jeg gerne give et ekstra stort 
skulderklap til Informationsudvalget med Nadia Misimi i spidsen for den fantastiske 
præstation det var at trænge igennem på både TV, radio og nationale digitale 
sportsmedier (bl.a. DR og TV2) i 2017. DET er ikke let – heller ikke selvom vi kan 
fremvise mange flotte resultater. Det kræver en stærk strategi, en vedholdende indsats 
og en professionel tilgang.  
Vi har en rigtig fin hjemmeside, - vi mangler dog den sidste lille detalje med at få lagt 
diverse dokumenter (f.eks. referater, regler, mm) på siden. Det er åbenbart ikke så let, - 
så vi må drøfte muligheden for at få lidt professionel hjælp til at finde en løsning på det.  
Nadia nævner i sin beretning – behov for flere ressourcer til udvalget, så der kommer 
mere fokus på at få dækket bredde-siden. Lad dette være en opfordring til jer ude i 
klubberne – hvis I kender en, der kunne have lyst og har evnerne – så er der en plads. 
 
Vores Brutto landshold (ungdom og seniorer) har hevet mange flotte medaljer hjem fra 
internationale mesterskaber – men jeg vil selvfølgelig ikke undlade at fremhæve 
sæsonens bedste resultater: 
 
Senior 
• Mikkel Willard (-85 kg) 

- Senior - World Games 2017, juli, Wroslaw, Polen - GULD 
- Senior - EM 2017, juni, Banja Luka, Bosnien-Hercegovina - BRONZE 

• Rebekka Dahl (-55 kg) 
- Senior - World Games 2017, juli, Wroslaw, Polen - GULD 
- Senior - VM 2017, november, Bogota, Columbia – BRONZE 
- Senior - EM 2017, juni, Banja Luka, Bosnien-Hercegovina - BRONZE 

 
Ungdom -21 år 
• Mikkel Kailow,  (-85 kg) 

- U21 VM 2017, marts, Athen, Grækenland - SØLV 
• Liva Tanzer Christiansen  (-70 kg) 

- U21 EM 2017, oktober, Bucharest, Rumænien - GULD 
- U21 VM 2018, marts, Abu Dhabi, Forenede Arabiske Emirater - GULD 

• Sebastian Lund  (-69 kg) 
- U21 VM 2018, marts, Abu Dhabi, Forenede Arabiske Emirater - GULD 

• Joachim Rasmussen  (-77kg) 
- U21 VM 2018, marts, Abu Dhabi, Forenede Arabiske Emirater - BRONZE 

 
Ungdom -18 år 
• Freja Poulsen (-63kg) 

- U18 VM 2017, marts, Athen, Grækenland - BRONZE 
• Thor Jørgensen  (-81kg) 

- U18 VM 2017, marts, Athen, Grækenland - BRONZE 
• Simon Dalsgaard  (-73kg) 

- U18 EM 2017, oktober, Bucharest, Rumænien - BRONZE 
- U18 VM 2018, marts, Abu Dhabi, Forenede Arabiske Emirater – BRONZE 



 
Et meget stort og velfortjent tillykke til alle medaljetagerne – og til dem der sørger for de 
bedste forhold for alle vores kæmpere  - nemlig sportschef, landstræner og holdledere 
der hele året yder en kæmpe frivillig indsats for holdet.   
 
2017 blev året, hvor Anders Lauridsen takkede af som markant frontfigur for 
landsholdet som landstræner gennem næsten 9 år. På trods af, at Anders ikke var helt 
færdig med at kæmpe selv, da han tiltrådte som landstræner, har han formået at skabe 
imponerende resultater for landsholdet til stort set alle store mesterskaber. Fantastisk 
flot med den meget lille masse vi har at arbejde med. Som afløser for Anders bød vi 
velkommen til Lazar Kuburovic, der trods sin unge alder (25), selv har en flot sportslig 
karriere bag sig som verdensmester id 2012 og 2014 samt World Games vinder i 2013.  
Lazar overtager eliten på et tidpunkt, hvor vi er i gang med et generationsskifte. Senior-
eliten er meget lille – til gengæld er der flere gode ungdomskæmpere på vej.  
Tusind tak til Anders – og stort velkommen til Lazar.  
 
Ved VM 2017 blev Fair-Play pokalen uddelt til Tonie Dahl, som holdleder for Danmark. 
Vildt !  Den pokal bliver normalt uddelt til en kæmper, - men til dette stævne 
bemærkede man Tonies Fair-Play adfærd (som vi kender så godt) overfor Danmarks 
konkurrenter, så man besluttede at hun fortjente den hæder. Helt velfortjent. Stort 
tillykke til Tonie.  
 
Frank Fürst blev også helt velfortjent hædret af JJIF i maj 2017, hvor JJEUs formand 
Robert Perc overrakte JJEU’s pris ’Life-time Achievement Award’ til Frank for at have 
spillet en særdeles vigtig rolle for sporten (internationalt) i mere end 40 år. Frank har 
været med til at udvikle og forme sporten siden forbundets spæde start i 80’erne, og har 
sat et solidt aftryk verden over. Hans passion for sporten, utrættelige energi og 
hjælpsomhed og ikke mindst hans værdisæt præget af Fair-play og venskaber på tværs 
af grænser. Frank har haft ledende poster som f.eks. Vice President og General 
Secretary i JJIF. Helt velfortjent var hæderen. Stort tillykke til Frank.  
 
’Årets Klub 2017’ hæderen gik til Greve Ju-Jutsu, der på mange måder gør et rigtig 
godt stykke arbejde for sine medlemmer, for vores sport og for vores organisation.  
Der er mange grunde til at Greve fik prisen i 2017. De har en fantastisk klub-ånd, et 
stærkt socialt sammenhold, engagerede medlemmer (endda også medlemmernes 
familie), en meget stærk ungdomsgruppe, høj Ju-Jitsu teknisk kvalitet, stærk trænings-
kultur, gradueringsdommere, JJIF-dommere, osv.  
Stort tillykke og stor tak til Greve Ju-Jutsu.  
 
’Årets Frivillige 2017’ blev tildelt Nadia Misimi, der yder en meget prisværdig indsats 
for vores sport og organisation. Nadia er forældre til en kæmper på talentholdet, og blev 
’lokket’ ind i Informationsudvalget som formand – i første omgang i et år. Men udover at 
yde en fantastisk indsats med en behagelig og professionel tilgang til opgaverne, 
hjælper Nadia også gerne i de klubber hendes datter træner i. Og som mor til en 
kæmper – ja så har Nadia også kørt mange kilometer fra den ene hal efter den anden, 
til daglig træning og stævner, og hjulpet til som en del af ’supporter-gruppen’. Stort 
tillykke og tak til Nadia.  
 
Begge priser uddeles igen på Årsmødet i juni 2018.  
 
 
 



Afslutningsvis vil jeg runde af med en velfortjent stor tak til: 
 
 
Afslutningsvis vil jeg med glæde takke de mange frivillige rundt omkring i klubberne, der 
engagerer sig i vores sport og gør en forskel for medlemmer og for sporten – om det så 
er som træner, bestyrelsesmedlem, webmaster, initiativtager til klubfester, kage-
bager… eller hvad det nu kan være.  
 
En særlig tak til de mange klubber, der har påtaget sig værtsrollen og lagt hus til Ju-
Jitsu Danmarks mange aktiviteter. 
 
DJUs medarbejdere – Karina, Vini og Susanne - for et godt og engageret stykke 
arbejde, god service og et rigtig godt samarbejde. Og selvfølgelig også en tak til DJUs 
Hovedbestyrelse for et fint samarbejde.  
 
Tak til de mange tillidsvalgte til Ju-Jitsu Danmarks bestyrelse, udvalg og til helt 
specifikke opgaver, der gennem hele året har brugt ufatteligt mange timer på at lede, 
fordele, skabe aktiviteter, udvikle talenter, osv – til glæde og gavn for alle medlemmer, 
klubledere, JJ-sporten og organisationen. 

 
Tak til jer der fratræder en tillidspost skal have en meget stor tak for denne gang – og 
velkommen tilbage, når I får tid og lyst igen. 
 
Tak for et spændende år med masser gode oplevelser, resultater og udfordringer - og 
velkommen til et nyt   
 
 
Lisbeth Hansen 
Maj 2018 
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Årsberetning for Teknisk udvalg 2018 
 

Lige som de foregående år, har der været afholdt en del stilartsspecifikke arrangementer, der 

beskrives i Palles og Boes beretninger. 

Der har derudover, i begge stilarter, været brugt en del krudt på forskellige tiltag omkring 

pensumudvikling. 

Ju-jutsu stilarten er ved at lave en revidering af deres pensum, og Jiu-jitsu arbejder fortsat med at 

få implementeret de tilretninger der er vedtaget. 

Dejligt at se det engagement der udvises omkring dette arbejde. Det er vigtigt at arbejde på 

løbende at udvikle vores sport. 

 

Sommerlejren står fortsat som det eneste arrangement, der for alvor tiltrækker deltagere fra begge 

stilarter. Hertil skal naturligvis tillægges konkurrencerne for de forskellige aldersgrupper m.v. 

På trods af flere invitationer, har vi kun i meget ringe grad trænet på tværs af stilarterne på andre 

arrangementer i løbet af året. 

 

Vi må derfor i Teknisk udvalg, finde ud af hvordan vi opnår mere synergi mellem vores 2 JJ 

stilarter, naturligvis med respekt for at vores forskelligheder i pensa m.v. 

 

Jo bedre vi bliver til at inspirere hinanden på tværs af klubber og stilarter, jo stærkere bliver vores 

fælles sport. 

 

Mvh 

 

Carsten Mortensen 

Formand for teknisk udvalg JJDK 
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Jiu-Jitsu stilartsudvalgets årsberetning 2018 

 

Vi har afholdt følgende arrangementer: 

 

DAN kollegiemøde 

VM1 (vedligeholdelse af instruktørcertifikat) 

Nationalgradueringer  

Katakursus 

Jiu-Jitsu pensumtræning 

 

På DAN kollegiemødet blev det vedtaget at vundne EM, VM og Wold cup i Ju-Jitsu for personer 

over 18 år med en Jiu-Jitsu licens, bliver tildelt en Dan grad. Er personen under 18 år bliver det en 

1. kyu.   

Som følge heraf blev Liva Tanzer tildelt en æresdan ved DM for at vinde VM i Abu Dhabi,(hun 

vandt også DM) - Tillykke. 

 

På udvalgets vegne 

Boe Byvard 

Formand for Jiu-Jitsu stilarten 
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Årsrapport for Ju-Jutsu Stilarts udvalg 2017/2018 
 
Udvalgets medlemmer 
Palle Lund Hansen Formand 
Henrik Sandberg 
Kent Hielscher 
Frank Stjernholm 
Claus Tobiasen 
John Dalsgaard, Sekretær 
 
 
Beretning for perioden fra stilartsudvalgets aktiviteter: 
 
Året der gik 
 
2017/18 stod for meget træning og god aktivitet i klubberne. SU har afholdt møder for planlægning 
af sæsonen, samt specielt også planlagt sommerlejr med træningsemner og instruktører. Der blev 
lagt vægt at der var en rød tråd gennem lejren for Ju-jutsu kunne få gennemgået essensen i vores 
Ju-jutsu. Vi fik en del positiv feedback på at køre bælter og temaer, og tillader os at gentage 
succesen i 2018. 
10 pas på sommerlejren fokuseret på Ju-Jutsu basis og grundlæggende teknikker, således en 
dybere forståelse om hvordan og hvorfor teknikkerne er som de er. 
Vi har endvidere afholdt et pensum seminar, hvor vi havde en god dialog omkring mulige 
ændringer af vores pensum. Der blev nedsat en del udvalg som hver skulle fremkomme med 
forslag til dette årsmøde, således at SU kan strukturere de nye tiltag. 
 
 
Dan gradueringer:  
 
Der blev i sæsonen uddelt 1 dan´s æresgrader til  
Æresgrader: 
Lazar Kuburovic 1. Dan 
Mathias Brix Willard 1. Dan 
Mikkel Brix Willard 1. Dan 
Ordinære Gradueringer: 
John Dalsgaard 3. dan 
Thorleif Nissen 1. Dan 
Emil Jensen 1. Dan 
Mathias Hørlyck 1. Dan 
HUSK GAMMEL DANSKE ELLER LIGNENDE 
 
 
FAST track for landsholdskæmpere: 
Ingen nye tiltag eller afholdelse. 
 
Hjemmesiden www.ju-jitsu.dk 
 
SU opdatere løbende vores Stilarts udvalgs beslutninger og ændringer, så det er her det mest 
opdaterede materiale skal downloades/printes. 
Dette arbejde vil fortsætte de næste år og ideer og ændringer er mere end velkomne. 
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Møder I Stilartsudvalget. 
SU-møder, vi har haft møder 2-3 timer inden hver stilartstræning, hvor vi har arbejdet med mange 
spændende punkter. 
Vi har besøgt Slovenien for at udveksle pensa og erfaringer, hvilket kan læses i special rapport fra 
Kent Hielscher. 
 
 
 
 
Stilartsudvalget/Teknisk Råd har overført kursus tilbud til hjemmesiden, så sektionens 
tilbud står der fremadrettet. 
 
Indsats overfor klubber 
Vi laver en mundtlig opdatering på Dankollegiemødet 
 
Husk en lille en til Dan kollegie mødet, fra de nye danbærere   
 
Med venlig hilsen 
Stilartsudvalget 
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Beretning for Aktivitetsudvalget 2017 
 
Jeg vil starte dette års beretning på en kedelig måde, da vi først i januar fik vi den sørgelige besked 
at Mogens Bodenhoff var død i en alder af 72 år.  
Med Mogens bortgang har vi mistet en meget aktiv og vellidt frivillig hjælper i sporten. Så vidt jeg 
er orienteret, så har Mogens aldrig selv dyrket Ju-jitsu, men er kommet ind i sporten fordi han 
fulgte med når søn og barnebarn var til stævne. 
Da vi for et par år siden stod og manglede stævneledere til Rollinge Cup i vest, så trådte Mogens 
og hans kone Bente til. Sammen påtog de sig den store opgave det er at videreføre dette 
populære arrangement.  
Mogens var et godt eksempel på, at selv om at man ikke er født ind i sporten, så kan man sagtens 
bidrage med meget. Det har været til stor glæde for en masse rollinger og forældre. 
Jeg ved, at man savner Mogens omkring Rolling Cup i vest.  
 

Ære være hans minde. 

 
Aktiviteter: 
Udvalget opgave er jo at planlægge og afvikle forskellige arrangementer i sektionen og vi havde i 
år planlagt 27 større eller mindre arrangementer. Lige fra en lille hyggeligt Open Dojo til Danish 
Open, der er et forsøg på at få etableret et anderkendt internationalt stævne.  
Vi havde planlagt følgende:  

• 4 stk. Open Dojo  
• 4 stk. Nippon Cup i Øst 
• 4 stk. Nippon Cup i Vest 
• 4 stk. Rolling cup i Øst 
• 4 stk. Rolling Cup i Vest 
• 1 Sjællands Mesterskab 
• 1 Jysk Fynsk Mesterskab 
• 1 Danmarksmesterskab 
• 1 Danish Open 
• 1 Reaktionsbane. 
• 1 Fællestræning. 
• Sommerlejr 

 
Hvordan det er gået kan i læse i de efterfølgende afsnit der er skrevet af de personer der har 
været stævneleder i løbet af sæsonen.  
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Danish Open 2017 

 
Planlægningen af DO2017 var af flere årsager lidt op ad bakke og i perioder så det hele lidt umuligt 
ud.  
Af den planlægnings gruppe på 5-6 personer, der stod for DO2016 var der flere der var ramt af 
sygdom og private problemer op til DO2017. De var derfor ikke var i stand til at deltage på samme 
niveau som vi ellers havde tænkt os. 
Men alle der deltog i planlægningen og selve afviklingen, udførte et fantastisk stykke arbejde, der 
fik det hele til at fungere, det kan vi alle være meget stolte af.  
Der var planlagt uddannelse og træning af alt bordpersonel inden stævnet, men det viste sig at 
være umuligt at gennemføre. Flere blev først sat ind i opgaverne om morgenen, lige inden start 
eller som sidemandsoplæring under de første kampe. Det er absolut ikke den bedste måde at gøre 
det på, men det var nu engang de vilkår der var i 2017. 
Det betød beklagelig vis, at der var en lidt spændt og nervøs stemning i den første del af dagen, 
men efterhånden som alle fik arbejdet sig varme, så lettede stemningen og det hele forløb rigtig 
flot. 
 

    
I løbet af dagen talte jeg flere gange med præsidenten for JJEU Robert Percek, og jeg spurgte ham 
om han havde gode råd til hvordan vi eventuelt kunne forbedre DO.  
Han sagde, at han ikke havde bemærket noget negativt, men at han oplevede hele arrangementet 
som værende udsædvanligt venligt og at det foregik i en varm og rar tone. Hans oplevelse var også 
at alle officials havde været meget imødekommende og kompetente. 
Jeg vil derfor meget gerne takke alle for den store indsats, der er ydet under planlægningen og 
under stævnet.  
Tonny, Kenneth og jeg håber, I alle er klar til nye udfordringer. 
Endnu en gang, tak for indsatsen. 
 
Jens Erik 
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RBM 
I høj sol var vi i år kommet lidt på landet ud til Tonny på Sdr. Jernløse Lilleskole med Holbæk og 
Såby som værter (tak til begge klubber). Da der ikke var overvældende mange deltager havde vi 
valgt at starte senere for at minimere ventetiden mellem dag- og natbanen. Fin afviklet lille 
mesterskab.  

    
 
Det har i de senere år vist sig stadig sværere at samle nok deltagere til RBM. Arrangørerne er 
derfor gået i tænkeboks for at finde ud af, hvordan vi fremover kan gøre det mere attraktivt at 
deltage. Vi har derfor udsendt et spørgeskema via facebook og håber ad den vej at blive lidt 
klogere på hvordan vi fremover kan tiltrække flere deltagere. 
 

Åben Dojo 
Åben dojo konceptet har været lidt stille. Vi har været en enkelt gang i Holbæk (Sten Jensen stod 
på måtten). Det har vist sig mere end svært at lokke klubber/medlemmer til at komme ud af egen 
dojo og på besøg hos nogle andre. Det er super ærgerligt, men desværre en tendens vi ser helt 
generelt i vores sektion. Vi kan kun opfordre klubberne til at planlægge lidt "løsere" så der også er 
plads til at kommer lidt ud og slås med nogle andre. Det er givende og super hyggeligt.  
 
 
 

Nippon- og Rollinge Cup  øst. 
Året har budt på 4 stævner, udover DM. Endnu en gang må jeg drage et dybt suk i forhold til 
stabiliteten og kontinuiteten blandt kæmperne. Det er få kæmpere, der har været med i alle 4 
Nipponcup og DM. Jeg forstår stadig ikke, hvorfor man i hjemmene og i klubberne ikke sørger for 
at sætte kryds ved de datoer, der kendes når sæsonen går i gang. 
Men året har heldigvis budt på en række positive oplevelser, der giver mod på stævnerne 
fremadrettet. 
Vi lagde allerede ved det første stævne i september Nippon og Rollinge Cup sammen. Det gav ikke 
kun mange deltagere (som udgangspunkt er vi over 60 deltagere hver gang), men også et stort 
hold af medfølgende forældre, og dermed en rigtig god stemning. Dette kan kun lade sig gøre, når 
Martin fra Høng tager sig af Rollingerne – så stor tak til Martin for hjælpen. Både Martin og jeg er 
enige om, at vi forsætter med at holde det sammen, med de stordriftsfordele som Kenneth 
beskriver. 
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Et andet glædeligt bekendtskab er vores svenske klub Lomma, som har deltaget i både Nippon- og 
Rollingecup fra november og frem. Som udgangspunkt stiller de med 10-15 deltagere (og mindst 
lige så mange begejstrede forældre). Henrik fra Lomma er meget interesseret i den tætte kontakt 
til danske stævner og klubber, og har bl.a. aftalt fællestræning med Frederiksberg i det kommende 
år, ligesom Henrik og jeg arbejder på at få flere svenske klubber med fremover.  
Et tredje positivt træk er, at vi for første gang længe havde duokæmpere med til sæsonens sidste 
Nippon Cup i Høng, hvor 2 par fra Allerød stillede op. Allerød forventer at stille med flere par 
næste gang, ligesom at Greve er ved at have et par eller to klar, og Lomma ligeledes vil arbejde på 
at kunne stille med et par eller to.  

   

 
Dette bringer mig over i den fjerde forbedring, nemlig at der er ved at være nye kræfter ude i 
klubberne, der løfter ansvaret omkring træning og stævner. Når Frederiksberg løb med Nippon 
Cup trofæet i år, var det ikke kun på grund af resultaterne, men lige så meget af, at man kunne 
stille med et pænt stort og stabilt hold til hvert stævne.  
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Men generelt er vi stadig for få til at løfte. Vi måtte aflyse et bordpersonelkursus, da vi kun fik 2 
tilmeldinger. Generelt er det et stort problem med folk til bordene. Heldigvis kan vi trække på 
nogle få, så stævnerne kan lade sig gøre. 
Der er også for få klubber, der byder ind. Høng har altid 1 af stævnerne og de 3 øvrige holder vi i 
Holbæk. Men det ville være dejligt at kunne lægge 1 eller 2 stævne tættere på København. Og hvis 
vi når et gennemsnit på 75 deltagere, begynder det at knibe med pladsen i Budoskolen i Holbæk. 
København/Sjælland havde ansvaret for DM i år. Vi var udfordret af at finde en egnet og ledig hal, 
men heldigvis var Hønghallen ledig. Det betød, at vi var presset på tiden i vores forberedelser. 
Men hjælp fra Høng og mange andre klubber lykkedes det at afholde et fint DM. Vi valgte at aflyse 
holdkampen i år. Skal holdkampen videreføres kunne det være med mindre hold (f.eks 4 herre og 
en åben damerække). 

    
Jeg håber, at vi i det kommende år kan udbygge vores dansk-svenske samarbejde, hvilket også 
giver vores forholdsvis uprøvede kæmpere mulighed for at deltage i sydsvenske stævner. 
 
Tonny Tang 
Stævneleder i Øst 
 

 
Nippon Cup vest 
I skrivende stund nærmer sæsonen sig sin afslutning – dog med et enkelt meget stort stævne lidt forude – 
nemlig Danish Open 2018 - som jeg vender tilbage til. Når jeg kigger bagud, så må jeg desværre konstatere, 
at tilslutningen til stævnerne i vest har været faldende. Det gælder både ift. de lokale Nippon Cup stævner, 
Jysk Fynsk Mesterskabet – men også ift. tilslutning til DM, der blev holdt på Sjælland, hvor færre kørte på 
tværs af DK for at deltage.  
 
At vi har færre deltagere kan naturligvis skyldes flere ting. Dels at vi tilbyder noget, der ikke længere er den 
samme efterspørgsel efter, eller at vi ikke er gode nok til at ”sælge” aktiviteten. Vi er naturligvis 
opmærksomme på, at flere af de jyske klubber er begyndt at deltage mere i udlandet, hvilket kan have en 
drænende effekt på de danske stævner, men opfordrer i den forbindelse til, at man husker sit bagland og 
også deltager lokalt, da det har en afsmittende positiv effekt på de nye unge deltagere, der kan se, hvad det 
hele kan ende med – fx en DM/EM eller VM titel senere i livet. At se og være tæt på en ung verdensmester 
- netop vendt hjem fra Abu Dhabi – men stadig med tid til at deltage ved et lille lokalt stævne – ja det gør 
indtryk på dem, der er på vej i de yngre rækker.  
 
Som tidligere vil jeg igen fremhæve det gode samarbejde vi har haft med værtsklubberne ifm. de stævner, 
der har været afviklet – og som på trods af færre deltagere – har været rigtig gode med masser af sjove 
oplevelser, spændende og eksplosive kampe med gåpåmod samt masser af godt kammeratskab på tværs af 
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klubberne. Den sidste del lever virkelig i bedste velgående – både når vi kæmper nationalt – og når vi ses 
ude omkring i verden til såvel store som små stævner. Selv om man kan stå overfor hinanden som 
modstandere i de 3 minutter kampen reelt varer, så er det skønt at se, hvordan man hygger sig sammen 
bagefter – også selv om den ene er kommet ud af kampen med færre point end den anden.  
 
Et enkelt stævne skilte sig ud i efteråret 2017. Her valgte vi at sammenlægge Nippon Cup, Rollinge Cup og 
årets dommerkursus. Vi (Henrik Sandberg, Mogens og Bente Bodenhoff samt undertegnede) havde et 
ønske om at skabe større stemning i hallen med flere kæmpere på forskellige niveauer, men også at give 
dommerstanden mulighed for at prøve at dømme i flere forskellige kategorier. Stævnet var en kæmpe 
succes, hvor de små rollinger fik mulighed for at se de store kæmpe – og samtidig måske drømme lidt om 
deres egen fremtid – ligesom de store var søde til at hjælpe/coache de små, hvilket gav et dejligt indblik i, 
hvad det egentlig er, at vi har sammen i vores sportslige univers. Et sammenhold som mange andre 
sportsgrene misunder os. For dommerstanden, anført af Sandberg, blev det også en rigtig god weekend, 
hvor kompetencerne blev afprøvet dels i teorien ved tavleundervisning – men så sandelig også på måtten i 
tæt samarbejde med bruttolandsholdet, der velvilligt stillede op til træningsdagen – ligesom det hele 
kulminerede under førnævnte NC/RC stævne. Alle bestod deres tests – ligesom en lille flok dommere fik en 
ny og højere licens, som uden tvivl skabte stor glæde. 
 
I ovenstående bagudrettede tanker fylder det dalende antal deltagere ved vores stævner naturligvis noget. 
Derfor er det også glædeligt, at jeg også får mulighed for at skrive et par ord om det kommende stævne i 
Bramming, hvor Danish Open afvikles i år. Om ganske få dage forventes ca. 150 kæmpere fra både Nigeria, 
Den Dominikanske Republik, Tunesien, Holland, Tyskland, Sverige, Norge og Danmark at møde hinanden i 
det største JJ-stævne vi nogensinde har haft i Jylland. Forberedelserne har været lange – men samarbejdet 
både mellem stævnelederen fra øst – Tonny Tang – og undertegnede, med flere sjællandske klubber og 
kompetencepersoner samt med bærende kræfter fra både Ribe og Bramming Ju-Jutsu Klub med Esbjerg 
kommune og med Sport og Event Park Esbjerg, har været helt fantastiske. Det glæder mig utrolig meget, at 
vi ved at sammenlægge vores forskelligartede kompetencer kan løfte disse store opgaver. Endnu et tegn 
på, at vi har noget helt specielt at bygge videre på indenfor vores sport. Hvem ved hvad det kan ende med 
– måske har vi sammen kræfterne til at få et EM eller VM til Danmark i løbet af en kortere årrække. 
 
Jeg vil som sidste år også gerne sende en tak til de frivillige for deres arbejde med at slæbe måtter, sælge 
frugt og lidt søde sager til de aktive udøvere, vores dygtige dommerstand for professionelt udført arbejde 
på måtten, borddommere for veludført arbejde ved bordet, de mange klubcoaches – der til stadighed 
målretter deres energi på at få det bedste ud af deres kæmpere, og dem, som jeg måske har glemt, men 
som også gør sporten helt fantastisk og som binder os endnu mere sammen i hverdagen.  
 
Ligeledes en stor tak til Nippon Sport, der sæsonen igennem har støttet stævnerne med masser af 
sponsorgaver til dagens fightere, dagens dommer, hurtigste kamp osv. En anerkendelse i form af en 
præmie skal ikke underkendes, når man hører snakken blandt børn og unge, der kommer hjem til 
klubberne og fortæller, at de blev kårede som dagens fighter e.lign. Sponsorater hænger naturligvis også 
sammen med, at man som sponsor kan se fornuft i samarbejdet. Derfor sender jeg endnu engang en 
opfordring til jer i klubberne om at huske at få lavet klubaftaler med Nippon Sport og dermed placere en 
del af jeres klubindkøb i den sjællandske butik, så også Nippon Sport føler, at de får noget ud af 
samarbejdet. En tak skal også gå til Esbjerg kommune og Sport og Event Park Esbjerg for deres store 
økonomiske støtte til det kommende Danish Open. De har med deres indblik og sparring samt økonomiske 
midler skabt muligheder for et endnu bedre arrangement, som jeg glæder mig utrolig meget til. 
 
Hvad kan vi så se frem til i den kommende sæson? Ja en af udfordringerne ved den nye økonomiske 
støttestruktur fra DIF og fordelingsnøglen mellem Judo og Ju-Jitsu Danmark betyder bl.a., at vi skal skabe 
mere aktivitet for færre penge. Det betyder bl.a., at vi kommer til at gøre tingene anderledes ift. flere af 
vores aktiviteter – bl.a. afvikling af vores stævner. Heldigvis har vi en erfaring, som vi kan trække på ift. 
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sammenlægning af stævnerne. Ved sammenlægning af NC og RC kan vi opnå flere fordele. Dels de tidligere 
beskrevne fra indeværende sæson, men også en mulighed for at spare penge ved stordrift, idet vi fx kun 
har behov for transport af måtter 4 gange i stedet for 8 osv. osv. Det giver en forholdsvis stor besparelse, 
der kan bruges bedre på andre aktiviteter i vores organisation. Ved siden af disse fordele skal vi heller ikke 
trække så meget på den samme gruppe af frivillige dommere, coaches, hjælpere fra klubberne osv., hvilket 
giver luft og fornyet energi til endnu flere og forhåbentlig også nye bredde aktiviteter i JJ-regi. 
 
Med ønske om en god sommer til jer alle – og på gensyn til en forhåbentlig endnu mere aktivitetsfyldt 
sæson. 
 
Kenneth Benfeldt 
Stævneleder Vest 
 

Rollinge Cup vest  
Igen i år har det været en stor fornøjelse at være stævneleder ved Rollingecup. 
Da jeg efterhånden kender en del af kæmperne, har det været spændende at følge deres 
udvikling, og se deres koncentration når de går på måtten. Men det er jo også sjovt at se 
nybegynderne tage deres første greb i kamp og prøve at lægge hinanden ned. 
Igen i år har den positive og medlevende stemning blandt publikum (forældrene) været en god og 
positiv oplevelse. 
Den første Rollingecup i 2018 var meget specielt for mig, da det var første gang jeg var alene om at 
være stævneleder.  
Jeg vil gerne takke klubberne for jeres praktiske arbejde i forbindelse med stævnerne og for godt 
humør og hjælpsomhed. 
Nu glæder jeg mig til sæsonen 2018/2019, hvor vi skal afvikler Niponcup og Rollingecup sammen. 
Hilsen Bente Bodenhoff  
 
 

Sommerlejren 2017 
 

"Sommerlejren 2017 blev afholdt på Bindernæs Efterskole i Rødby. Lejren blev placeret her for at 
kunne komme til at være på en efterskole med køkkenfaciliteter og personale i øst.  
 
Lejren forløb som sædvanlig med masser af aktivitet og masser af aktive deltagere. Der var 165 i 
alt på lejren med langt de fleste værende der hele ugen.  
 
Det centrale er naturligvis træningen og der havde vi igen i år rigtig gode instruktører med Rob (Ju-
Jitsu), Mustafa (Arnis), Peter (Karate) samt Radwan og Rani (Judo) kommende med ny inspiration 
"udefra" som supplement til alle vores egne instruktører. Tak til alle for fantastisk træning.  
 
Aktiviteterne rundt om træningen var også i gang i år med Legeonkel Lasse som den helt centrale i 
at få alle med ud og lege, klatre, se film eller alle de andre ting, der sker på lejren. Onsdag 
eftermiddag var oplagt at placere på det nærliggende feriecenter, hvor alle fik muligheden for at 
prøve deres evner af på isen, bowling- og minigolfbanen.  
 
Der var udbredt begejstring og masser af klapsalver på festaftenen fredag for alle de mange 
frivillige som er med til at sørge for, at det hele bare kører. Endnu en gang tak til alle. 
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For dem, der ikke lige fik fornøjelsen er der dels en mulighed for at få highlights 
på https://www.youtube.com/watch?v=NryPdEWXUQc&t=46s og dels komme på lejr igen i 2018.  
 
Vi ses på måtten i Skovlunde til en ny fantastisk uge." 
 
Med venlig hilsen 
 
Simon Bank 
 

Afslutning 
Det er ikke kun arbejde at lave stævner, det kan rent faktisk også vær interessant og sjovt at være 
med til at stable et stævne eller mesterskab på benene.  Efter at have lavet et stort og godt 
stævne, som for eksempel et DM, så kan man ofte opleve et større sammenhold i en klub.  
Man har pludselig oplevet forælder og medlemmer i andre situationer end sædvanligt og pludselig 
finder man nogle af de skjulte talenter vi kan bruge. En ”umulig pode” på måtten, viser sig måske 
som en, der er fantastisk til at styre de elektroniske scoringstavler. 
Så jeg vil derfor opfordre alle klubber, til lige at overveje om de måske ikke kunne bidrage med et 
arrangement, stort eller lille. De vil altid få hjælp og vejledning fra udvalget. 
 

Til sidst vil jeg meget gerne takke alle, der hver i sær har deltaget i planlægning og afvikling af en 
eller flere af vores arrangementer. Uden personer og klubber, der vil påtage sig den slags opgaver 
har vi ingen stævner eller arrangementer. 
 
Jeg har lavet arrangementet, først for Jiu-jitsu sektionen og senere for vores nuværende sektion i 

ca. 30 år. Det har altid været en stor glæde for mig at arbejde med diverse stævner, lejre og 

mesterskaber.  De glæder og det kammeratskab jeg har haft i den forbindelse, har været 

uvurderligt for mig. Men i de sidste par år har der været skår i glæden. Jeg har ikke formået at få 

”leveret varen” og meget foregår ikke længere efter de værdier og den budoånd jeg har værdsat 

gennem årene.  

Jeg modtager derfor ikke genvalg på årsmødet og dette var min sidste beretning. 

 

Pas rigtig godt på vores sektion i fremtiden, det behøver den! 

 
Jens Erik Rasmussen 
 



Årsberetning Informationsudvalg  
 
 
Status 
Udvalgets faste ressourcer består af Birgitte Dalsgaard, Jacob Leth Halldorsson, Michelle 
Natali Jensen, Allan Madsen og Nadia Misimi – og med stor hjælp og støtte fra Susanne 
Hasselgreen.  
 
Udvalget har gennem flere år arbejdet målrettet på at få bygget en driftsikker hjemmeside 
og på at benytte denne i kombination med Ju-Jitsu Danmarks Facebook-kanal til at 
promovere sporten. Et vigtigt fokus i den forbindelse har været at få presseomtale af vores 
dygtige elitekæmpere, hvilket der derfor har været brugt mange kræfter på de senere år. 
Dette kulminerede i 2017, hvor det lykkedes at komme bredt ud med vores kæmperes 
fantastiske resultater fra EM, VM og Worldgames i både TV, radio og landsdækkende 
digitale sportsmedier som bl.a. TV2 og DR. 
 
Udvalget har efterhånden fået bygget et stærkt drifts- og kommunikationssetup op på 
fighting-delen af sporten, hvor der er klare roller og ansvar for dækning af store nationale 
og internationale stævner. Dette vil blive fastholdt. 
 
Endelig har udvalget lavet en klar strategi for brugen af vores officielle Facebook-kanal. 
Denne kanal er Ju-Jitsu Danmarks ”ansigt” udadtil, og som konsekvens heraf er der blevet 
sorteret kraftigt i typen af opslag. Fx bliver denne kanal ikke længere brugt til at poste 
utallige opdateringer fra store stævner længere – i stedet holdes fokus på korte 
opsummeringer af resultater, mens de mange løbende opdateringer holdes i tilknyttede 
begivenheder forbeholdt de få, som aktivt har meldt deres interesse. Som en naturlig 
konsekvens heraf er antallet af redaktører reduceret, og der er i stedet blevet oprettet en 
tilknyttet gruppe, Ju-Jitsu Danmark Group, hvor alle medlemmer frit kan poste opslag. 
Tanken er, at de mere lavpraktiske opslag sker her, hvor presse mv. ikke læser med. 
 
Planer for det kommende år 
IU vil fastholde de gode takter, der er opbygget på fighting-delen. Vi vil vurdere, om der er 
dele herfra, som vi kan bygge videre på til at sikre en bedre breddedækning – bredden 
bliver udvalgets fokusområde det kommende år, men uden at gå på kompromis med såvel 
drift af hjemmeside og elitedækning.  
 

Igen i år vil vi ikke undlade at slå et slag for, at vi hjertens gerne byder nye 
udvalgsmedlemmer velkommen – vi har mange ideer og ambitioner og desværre for 

få hænder til at løfte dem alle. Med DIN hjælp kan vi måske nå lidt længere:-) 
 

Specielt på skrivefronten kunne vi godt tænke os at blive oprustet, så vi bliver endnu bedre 
til at dække de mange JJDK-aktiviteter fra bredden med artikler til hjemmesiden mv. Så 
kender du en – eller har du selv mod på at byde ind på opgaven – så tøv ikke med at 
række hånden op!   
 
 
På udvalget vegne 
 
Nadia Misimi  
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JJIF udvalget beretning 2017 - Elite  
 

Resultater ved større internationale turneringer i 2017: 
2017 var World Games år og historisk har vi altid “overpræsteret” og skaffet mange guldmedaljer.  

Til WG2017 var det lykkedes to danskere at kvalificerede sig: Mikkel Brix Willard (-85 kg) og Rebekka 
Elisabeth Dahl (-55 kg). Efterfølgende fik Danmark tildelt to ekstra pladser, da kvalificerede kæmpede 
sprang fra og således kom Mathias Brix Willard til sit 3. World games – denne gang i -94 kg.  
Liva Tanzer Christiansen, fik trods sin unge alder, en plads i -70 kg. 
Holdet gav Danmark mange gode kampe og en del havde taget rejsen til Polen for at følge 
kæmperne. Det lykkedes Danmarks to kvalificerede kæmpere at trække hver sin guldmedalje hjem til 
Danmark i flot stil.  
Det mærkedes i 2017 og særligt efter World Games tydeligt, at Ju-Jitsu de senere år har fået mere 
mediebevågenhed end tidligere og Ju-Jitsu Danmarks kæmpere var ikke blot i nyhederne, men også i 
aftenshowet, radioen og dagbladene efter World Games.  
 
Ud over disse to WG-Guld er der opnået rigtig mange flotte placeringer gennem året, dog er der 
nedenfor kun nævnt medaljetagerne til JJIF Grand Slam stævnerne samt EM, VM og World 
Games. Landsholdskæmperne har selvfølgelig også deltaget i andre turneringer i udlandet, men de 
medtages ikke her. 

Verdensmesterskaberne U18 år og U21 år (Athen, Grækenland) – marts 
U21 år 
Sølv: Mikkel Kailow -85 kg  
U18 år 
Bronze: Freja Poulsen -63 kg og Thor Jørgensen -81 kg 
 
Sebastian Lund fik meget flot fair play pokalen 

Paris Open Grand Slam – JJIF seniorstævne (Paris, Frankrig) - April 
Guld: Mikkel Brix Willard – 85 kg og Rebekka Elisabeth Dahl -55 kg 
 
Senior EM  (Banja Luka, Bosnien) - Juni 
Bronze: Mikkel Brix Willard -85 kg og Rebekka Elisabeth Dahl -55 kg 

 
World Games (Wroslaw, Polen) - Juli 
Guld: Mikkel Brix Willard – 85 kg og Rebekka Elisabeth Dahl -55 kg 

German Open – JJIF seniorstævne (Norderstedt/Gelsenkirchen) - Oktober 
Senior – Grand Slam 
Guld: Rebekka Elisabeth Dahl – 55 kg 
U21 år 
Guld: Sebastian Lund -69 kg 
Sølv:  Jeppe Tellund -62 kg og Lucas Andersen -77 kg 
Bronze: Joachim Rasmussen -77 kg, Mikkel Kailow -94 kg og Liva Tanzer Christiansen -70 kg 
U18 år 
Bronze: Freja Poulsen -63 kg og Martin Benfeldt – 50 kg 

Ungdoms EM U18 og U21 (Bucharest, Romanien ) – Oktober 
U21 år 
Guld: Liva Tanzer Christiansen -70 kg 
U18 år 
Bronze: Simon Dalsgaard Jonsson -73 kg 
 
Verdensmesterskaberne Senior (Bogota, Columbia) - December 
Bronze: Rebekka Elisabeth Dahl -55 kg 
Danmark fik Fair-Play pokalen  
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Træningslejre 2017: 
Combat Camp i Sverige -  Januar 
Påskelejren i Tyskland - Påske  
Sommerlejren – uge 27 
Træningslejr Grækenland uge 29 
JJEU træningslejr i Tyskland - August 
Træning for bruttolandsholdet – skiftevis øst og vest Danmark – ca. 1 gang om måneden. 

 

 

2017 - Et turbulent år for JJIF-udvalget. 
 
To store hændelser prægede i særlig høj grad 2017 ”World Games”, som beskrevet under resultater 
og så ”Generationsskifte”.  

Generationsskifte 
Det begyndende generationsskifte tog virkelig fart gennem 2017, både blandt vores 
landsholdkæmpere og staben omkring holdet.  

Til DM 2017 fik vores formand Lisbeth Hansen og Landsholdet sagt pænt tak til Thomas Nielsen, for 
hans store indsats som holdleder. Vi er derefter fortsat med Tonie Dahl alene som holdleder. 
 
Allerede kort efter DM ønskede Frank Fürst, at trække sig for sin post som formand for JJIF udvalget. 
FF har gennem årene haft flere centrale tillidsposter i JJDK, DJU og i JJIF/JJEU. JJEUs formand 
Robert Perc kom til Danish Open og udnævnte Frank til  æresmedlem på livstid af både JJIF og 
JJEU.  
Claus Tobiasen tog over som formand for udvalget og fortsatte som vores sportschef. Han 
repræsenterer nu både Danmark i JJIF og på den tekniske front i udlandet.  
 
I 2017 har vores landstræner gennem næsten 9 år Anders Lauridsen, arbejdet på at køre nye trænere 
i stilling til at overtager landstrænerposten efter ham.  

Ganske få af de nuværende kæmpere kan erindre en tid, hvor Anders ikke var Landsholdstræner. 
Han har trods sin unge alder været forbillede og toneangivende for bruttolandsholdet. Anders har i 
den grad sat sit fingeraftryk og stået i spidsen for et utal af topplaceringer. Som også i udlandet har 
givet respekt og anerkendelse.  

Der var et flot fremmøde af kæmpere og sektionsrepræsentanter, som sagde farvel og tak til Anders 
og velkommen til de nye trænere. Det blev en historisk dag, hvor også alle de tidligere 
landsholdstrænere mødte op (Henrik Sandberg, Palle Lund Hansen og Claus Tobiasen). 

Det nye team 

At udvikle og lede et landshold i en marginalsport med få midler, men på en professionel måde, 
kræver at mange bidrager med en masse frivilligt arbejde. Det er vigtigt at den store 
arbejdsbelastning fordeles på flest mulig skuldre, men uden at der bliver tvivl om målet og hvordan vi 
skal derhen.  

Tidligere var der et EM eller VM om året. Nu er der EM og VM hvert år for både seniorer, U21, U18 og 
senest også U15. Dertil kommer World Games, Combat Games og de store åbne stævner. 

I stedet for blot en enkelt landsholdstræner, har vi valgt en ny strategi, hvor landsholdstræneren får et 
team omkring sig og holdet. 
Lazar Kuburovic er blevet udnævnt til ny landsholdstræner. Han vil drive bruttolandsholdet i tæt 
samarbejde med Mathias Brix Willard, som er blevet/fortsætter som assisterende landsholdstræner. 
I vest er Bo Jin Pedersen blevet regionstræner og i øst tager Mikkel Brix Willard denne opgave. 
Det er et meget ungt team der nu skal stå for landsholdets udvikling. Det er dog også et meget 
erfarent team i forhold til den Internationale scene.  

I JJIF udvalget er der store forventninger til den nye konstellation og vi håber at bestyrelse, klubledere 
og forældre sammen med os bag holdet vil bakke dem op. 
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Holdet omkring landsholdet blev ultimo 2017 
Sportschef: Claus Tobiasen  Formand JJIF udvalget 
Dommerchef: Henrik Sandberg Medlem af JJIF udvalget    
Landsholdstræner: Lazar Kuburovic Medlem af JJIF udvalget 
Ass. landsholdstræner: Mathias Brix Willard 
Regionstræner vest: Bo Jin Pedersen 
Regionstræner øst: Mikkel Brix Willard  
Holdleder: Tonie Dahl  Medlem af JJIF udvalget 

Status på Bruttolandsholdet 
Selve landsholdet bestod i 2017 primært af U21 år kæmpere. På seniorfronten var der tyndt besat 
dels pga. af kæmpere, som holdt pause og dels pga. af kæmpere, der stoppede deres karriere. Vi 
havde også ganske få U18 år kæmpere i 2017 – hvilket vi dog vidste var midlertidigt, da nye 
kæmpere er på vej fra flere klubber. Denne ubalance følger os lidt ind i 2018, men frem mod 
sommerferien vil der igen være balance i aldersfordelingen. 
Geografisk set er der en rimelig god fordeling på bruttolandsholdet. I Vest er det primært Ribe og 
senest er Bramming igen begyndt at levere kæmpere til bruttolandsholdet. I øst har vi kæmpere fra 
Herlev, Høng, Frederiksberg og primært fra Hillerød.   
Moralen på bruttolandsholdet er generelt høj. De forstår princippet ”noget for noget” og efterlever det. 
Stort set alle på bruttolandholdet finder tid til at undervise ude i egne klubber og er flinke til at sige ja 
til at komme ud i andre klubber og f.eks. sommerlejr som undervisere, når dette ønskes.  
Vi oplever også at landsholdskæmperne tager aktivt del i - og lader sig integrere af de klubber, som 
ligger der, hvor de bosætter sig.  
 

Økonomi - igen igen  

Det er dyrt for en Ju-Jutsu kæmper, at nå toppen af verdenseliten. Tidligere kunne vi i en hvis grad 
støtte dem på vejen op og når de nåede den internationale elite. Vi kunne støtte kæmperne til de 
store stævner og lejre, så de kunne udvikle sig og kunne betale for deres deltagelse ved EM, VM og 
VG 

Vi bliver i også 2018 tvunget til at prioritere benhårdt og vælge setup, som desværre ikke er optimale 
for vores kæmpere og langsigtet for vores muligheder for fortsat at opnå toppræstationer.  
Eksempelvis:  
- Vi udtager færre deltagere til stævnerne – kun det antal, som man må sende med 1 dommer og det 
vil typisk være de bedste og ikke nødvendigvis de kommende mestre. 
- Øget grad af egenbetaling fra kæmperne (Ved U21/U18 VM i Abu Dhabi betalte den enkelte 

kæmper selv 6000 kr. for at deltage) 
- Prioritering af hvilke officielle møder vi sender repræsentanter til. Tidligere lå møderne 1 dag før 

stævnerne. Nu ligger de for sig selv eller 2 dage efter stævnet og det kræver således en hel uge fri 
fra job, hvis man skal deltage i stævne og møde. 

- Begrænset antal eller ingen coaches, ingen holdleder ved EM/VM. 
- Fravælge coaches og holdleder ved de store stævner. 
 
Coaches, officials, holdledere og dommere er vigtige for et landshold. De er med til at skabe 
rammerne for et velfungerende hold, så kæmperne kan fokusere på at nå deres mål.  
Det er ikke optimalt, når kæmperne skal flytte deres fokus fra deres egene kampe, for at coache 
hinanden eller når coaches og dommere skal flytte fokus fra kæmperne/dommertjansen til de mange 
administrative og stabsopgaver på turen. Opgaver der bliver stadig flere af. 
Det slider på kæmperne og deres motivation. Det slider på staben, der gør et ulønnet stykke arbejde 
og bruger deres ferie på at deltage ved stævner. 
 
Hvis Danmark fortsat skal have indflydelse på den internationale udvikling af sporten, er det essentielt 
at vores officials deltager i både det europæiske samarbejde og i det internationale samarbejde. Flere 
vigtige samlinger måtte nedprioriteres i 2017 og det får på sigt store konsekvenser, hvis vi fortsat gør 
dette. 
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Der er ingen tvivl om at den stramme økonomi vil have to konsekvenser på sigt. Konsekvenser vi 
allerede mærker. Dels vil nogle landsholdskæmpere få en kortere karriere end tidligere, da den ekstra 
kamp for at skaffe penge er med til at kæmperne udbrænder tidligere. Og dels vil vi få færre medaljer, 
når vi har færre kæmpere med til stævner og på længere sigt, fordi de ved manglende stævneerfaring 
ikke får udviklet deres potentiale.  
 

International 
Dopingkontrol nu et fast element til de internationale stævner og selv til Danske stævner og i 
træningslokalet ser vi dem. Vi er meget opmærksomme på at vejlede de unge. Vi har efterhånden 
haft mange af vore kæmpere gennem dopingkontrol gentagne gange. Danmark har aldrig haft en 
positiv test og det vil vi heller ikke have. 

Internationalt pågår der lige nu er meget stort arbejde med revidering af regler, udvalg og 
organisationsstruktur. Der er meget delte meninger om processen og metodikken. Det primære 
formål, eller det der bruges som begrundelse er, at organisationen tilpasset til OL komiteens krav, så 
man opsigt kan blive en del af den olympiske program. Man arbejder på at få mindst to discipliner 
med på OL-programmet i 2024. Den ene bliver ganske givet Ne-Waza.......  

For få år siden indførte man Ne-Waza som ny disciplin. Derefter fulgte Show Duo og senest fuld 
kontakt Figthing og Paragames (handicappede). Paragames var med til ungdoms-VM 2018 i sin 
spæde start. 

Som noget andet nyt er der valgt personlige repræsentanter for de forskellige regioner. Claus er 
blevet en af repræsentanterne for Norden. Stemmen kan ikke overdrages til andre, som man tidligere 
kunne som national delegeret.    
 
Blandt de mange ændringer, der sker i sporten lige nu, er man ved at teste et nyt elektronisk system 
til brug under stævnerne og al registrering af stævnedeltagere til Grand Slams og stævner under JJIF 
skal ske via Sportdata fremover. Tonie har været med i udviklingen og vi har de nødvendige 
godkendelser. Desværre har det langt fra fungeret som ønsket og det har været en hård fødsel indtil 
videre. 
 
I Europa starter man nu op med turneringer for Master +35 år igen, så måske nogle af de ”gamle” 
skal i kamp igen  
 

JJIF Udvalget fremadrettet 

Lige nu er JJIF Udvalget sammen med Bestyrelsen ved at revurdere JJIF rolle. Historisk har 
konkurrence disciplinerne Duo-games og Fighting, som vores egen Henrik Sandberg har udviklet, 
været omdrejningspunktet. Men JJIF og JJEU er meget mere end dette, blandt andet sker der rigtig 
meget omkring JJ for politi og vagter. Hvad skal JJDK være en del af? Hvad vil vi være med til at 
påvirke og udvikle? Hvad har vi råd til? Ikke mindst er det interessant hvordan vi intrigere JJIF/JJEU i 
JJDK og omvendt. 

 

 

Tonie Dahl 

Claus Prien Tobiasen 
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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/1-2-traener-
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.  
 

 
 
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.  
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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.    
 



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 6-

timers 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 
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Forslag til strukturændring i Ju-Jitsu Danmark 
 
Ju-Jitsu Danmarks bestyrelse foreslår i forbindelse med årsmødet den 09. juni 2018 en 
række ændringer i Ju-Jitsu Danmarks organisation. 
 
Gennem de sidste år har bestyrelsen arbejdet med strategier for udvikling af Ju-Jitsu som 
sport og organisation. Strategi-arbejdet er mundet ud i en strategi-aftale mellem DIF og 
DJU for perioden 2018-2022, og denne aftale er udgangspunkt for tildeling af DIF-tilskud til 
DJU.  
 
Det vil kræve en særlig indsats fra både Ju-Jitsu Danmarks bestyrelse og udvalg, - men i 
høj grad også fra klubberne, hvis vi skal gennemføre strategien og nå de opstillede mål.  
 
Det er bestyrelsens vurdering, at de foreslåede ændringer af Ju-Jitsu Danmarks 
organisation vil forbedre vores evne til at gennemføre strategien, idet den vil sikre større 
fokus på væsentlige punkter i strategien. 
 
Strategien er opdelt i 3 spor: 
 

Spor 1 - Klub / Organisation 
Udvikle det organisatoriske arbejde på klub- og Unionsniveau,  
så vi kan sikre udvikling af sporten i fremtiden 
 
Spor 2 - Talent / Elite 
Højne talentniveau for at få flere internationale senior topresultater 
 
Spor 3 - Vækst 
Primært fastholde eksisterende medlemmer og sekundært rekruttere nye 
– via fokus på kvaliteten af initiativer for udøverne i klubberne 

 
Foreslåede ændringer af organisationen: 

 

• Udvalg / funktioner der nedlægges 
o JJIF-udvalg 
o Aktivitetsudvalg 
o Klub-pleje-ansvarlig 
o Kalender-ansvarlig 

 

• Nye udvalg / funktioner der etableres 
o Breddeudvalg 
o Sportsudvalg 
o Stævne-/Dommerudvalg 
o Aktivitetskoordinering 
o Projektkoordinering 

 
Bestyrelsen foreslår, at årsmødet giver bestyrelsen bemyndigelse til at konsekvensrette i 
Ju-Jitsu Danmarks vedtægter, hvis forslaget vedtages. 



Årsmøde 2018   

[2] 

 

Nuværende organisation: 

 
 
 
 
 
Forslag til ny organisation: 

 



Årsmøde 2018   

[3] 

 

Nedenfor er givet eksempler på emner der arbejdes med i de nye udvalg: 
 

 
 
 
 



Ju-Jitsu Danmarks 

Kandidatliste 2018  
 

Tillidsposter på valg på årsmødet 09. juni 2018: 
 
Tillidspost Navn Periode Modtager 

genvalg 
Ny kandidat Vælges af 

Bestyrelsen 

Formand Lisbeth Hansen 2018-2020 Modtager genvalg Carsten Holbæk Årsmødet 

Økonomi koordinator Christina Holbæk 2017-2019  
 
 

Årsmødet 

Sekretær Henrik Jensen 2017-2019   
 

Årsmødet 

Bestyrelsesmedlem Kenneth Benfeldt 2018-2020 Modtager ikke 
genvalg 

Camilla Prien 
Tobiasen 

Årsmødet 

Bestyrelsesmedlem Carsten Holbæk 2018-2020 Modtager genvalg  Årsmødet 

Teknikudvalg 

Formand 
Carsten 
Mortensen    Bestyrelsen 

Jiu-Jitsu repræs. Boe Byvard    Jiu-Jitsu 
Stilartsudvalg 

Ju-Jutsu repræs. 
Palle Lund 
Hansen 

   
Ju-Jutsu 
Stilartsudvalg 

Aikido repræs. Tim Jensen    Aikido 
Stilartsudvalg 

Jiu-Jitsu Stilartsudvalg 

Formand Boe Byvard    Jiu-Jitsu  
Dan-kollegie 

Medlem Jørn Engvang    
Jiu-Jitsu  
Dan-kollegie 

Medlem Per Jensen    Jiu-Jitsu  
Dan-kollegie 

Ju-Jutsu Stilartsudvalg 

Formand Palle Lund 
Hansen 

   Ju-Jutsu  
Dan-kollegie 

Medlem Henrik Sandberg    
Ju-Jutsu  
Dan-kollegie 

Medlem Claus Tobiasen    Ju-Jutsu  
Dan-kollegie 

Medlem Frank Stjernholm    
Ju-Jutsu  
Dan-kollegie 

Medlem Kent Hielscher    Ju-Jutsu  
Dan-kollegie 

Sekretær John Dalsgaard    
Ju-Jutsu  
Dan-kollegie 

Aikido Stilartsudvalg 

Formand Tim Jensen    
Aikido 
Dan-kollegie 

Aktivitetsudvalg 

Formand 
Jens Erik 
Rasmussen 2018-2020 

Modtager ikke 
genvalg Kenneth Benfeldt Årsmødet 

Udvalgsmedlem Sten Jensen 2018-2020 Modtager Genvalg  Årsmødet 
Udvalgsmedlem Marianne Poulsen 2017-2019   Årsmødet 

Udvalgsmedlem Allan Jensen 2018-2020 
Modtager ikke 

genvalg 
Bjarne Andersen 
 

Årsmødet 

Udvalgsmedlem Kenneth Benfeldt 2018-2020 Modtager ikke Martin Becker Årsmødet 



genvalg  

Udvalgsmedlem Tonny Tang 2017-2019   Årsmødet 

Aktivitetsansvarlig 
Nippon Cup Øst 

Tonny Tang    Aktivitetsudvalget 

Aktivitetsansvarlig 
Nippon Cup Vest Kenneth Benfeldt    Aktivitetsudvalget 

Aktivitetsansvarlig 
Rollinge Cup Øst 

Martin Becker    Aktivitetsudvalget 

Aktivitetsansvarlig 
Rollinge Cup Vest 

Bente Bodenhoff    Aktivitetsudvalget 

Aktivitetsansvarlig 
Sommerlejr 

Simon Bank    Aktivitetsudvalget 

JJIF udvalg 

Formand Claus Tobiasen 2017-2019   Årsmødet 

Udvalgsmedlem 
Elite ansvarlig Claus Tobiasen 2017-2019   Årsmødet 

Udvalgsmedlem 
Dommere 

Henrik Sandberg 2017-2019   Årsmødet 

Landstræner Lazar Kuburovic Løbende   
Bestyrelsen 
(efter JJIF-udvalgets 
indstilling) 

Assisterende 
landsholdstræner Mathias Willard Løbende   

JJIF udvalget 
(efter indstilling fra 
elite-ansv.) 

Regionstræner øst Mikkel Willard Løbende   
JJIF udvalget 
(efter indstilling fra 
elite-ansv.) 

Regionstræner vest Bo Jing Løbende   
JJIF udvalget 
(efter indstilling fra 
elite-ansv.) 

Holdleder Tonie Dahl Løbende   
JJIF udvalget 
(efter indstilling fra 
elite-ansv.) 

Informationsudvalg 

Formand Nadia Misimi 2018-2020 Modtager genvalg  Årsmødet 

Udvalgsmedl. Birgitte Dalsgaard 2017-2019   Årsmødet 

Udvalgsmedl. Jacob Haldorsson 2017-2019   Årsmødet 

Udvalgsmedl. Michelle Jensen 2018-2020 Modtager genvalg   Årsmødet 

Udvalgsmedl. Allan Madsen 2018-2020 Modtager genvalg   Årsmødet 

Opgaveandvarlig 
(Hjemmeside) 

Simon Bank    Info-udvalg 

Kalender Susanne 
Hasselgren 

 Modtager genvalg  
Bestyrelsen  
(efter årsmødets 
indstilling) 

      

Klubpleje Bjørn Walby  Modtager genvalg  
Bestyrelsen  
(efter årsmødets 
indstilling) 

 



 

Ju-Jitsu Danmarks 

Kandidatliste 2018 (Bestående udvalg)  
(Er kun relevant hvis forslag om ny organisation vedtages) 
 
Tillidsposter på valg på årsmødet 09. juni 2018: 
 
Tillidspost Navn Periode Modtager 

genvalg 
Ny kandidat Vælges af 

Bestyrelsen 

Formand Lisbeth 
Hansen 2018-2020 

På valg – 
modtager 
genvalg 

Carsten 
Holbæk 
 

Årsmødet 

Økonomi 
koordinator 

Christina 
Holbæk 2017-2019   

 Årsmødet 

Sekretær Henrik 
Jensen 2017-2019   

 Årsmødet 

Bestyrelsesmedlem Kenneth 
Benfeldt 2018-2020 

På valg – 
modtager ikke 

genvalg 

Camilla Prien 
Tobiasen  Årsmødet 

Bestyrelsesmedlem Carsten 
Holbæk 2018-2020 

På valg – 
modtager 
genvalg 

 Årsmødet 

 
Informationsudvalg 

Formand Nadia 
Misimi 2018-2020 

På valg – 
modtager 
genvalg 

 Årsmødet 

Udvalgsmedl. Birgitte 
Dalsgaard 2017-2019   Årsmødet 

Udvalgsmedl. Jacob 
Haldorsson 2017-2019   Årsmødet 

Udvalgsmedl. Michelle 
Jensen 2018-2020 

På valg – 
modtager 
genvalg 

  Årsmødet 

Udvalgsmedl. Allan 
Madsen 2018-2020 

På valg – 
modtager 
genvalg 

 Årsmødet 

Udvalgsmedl.  2018-2019    Årsmødet 

 



 

Ju-Jitsu Danmarks 

Kandidatliste 2018 (Nye udvalg) 
(Er kun relevant hvis forslag om ny organisation vedtages) 
Tillidsposter på valg på årsmødet 09. juni 2018: 
 
Tillidspost Navn Periode Modtager 

genvalg 
Ny kandidat 

”Note 1” 
Vælges af 

 
 
Sports udvalg 

Formand/Sportschef  2018-2019 Ny valg Claus 
Tobiasen Årsmødet 

Holdleder Tonie Dahl Løbende   
Bestyrelsen  
(efter indstilling 
fra sportschef) 

Landsholdstræner Lazar 
Kuburovic Løbende   

Bestyrelsen  
(efter indstilling 
fra sportschef) 

Bredde udvalg 

Formand  2018-2020 Ny valg Simon Bank Årsmødet 

Udvalgsmedl.  2018-2020 Ny valg Bjarne 
Andersen Årsmødet 

Udvalgsmedl.  2018-2019 Ny valg Sten Jensen Årsmødet 

Udvalgsmedl.  2018-2019 Ny valg Lasse Svane 
Weimar Årsmødet 

Udvalgsmedl.  2018-2019 Ny valg  Årsmødet 

Stævne / dommer udvalg 

Formand  2018-2020 Ny valg Kenneth 
Benfeldt Årsmødet 

Udvalgsmedl.  2018-2020 Ny valg Henrik 
Sandberg Årsmødet 

Udvalgsmedl.  2018-2019 Ny valg Tonny Tang Årsmødet 

Udvalgsmedl.  2018-2019 Ny valg Marianne 
Poulsen Årsmødet 

Udvalgsmedl.  2018-2019 Ny valg Martin Beck Årsmødet 

      

Aktivitets 
koordinator  Løbende Ny valg Susanne 

Hasselgren 

Bestyrelsen  
(efter 
årsmødets 
indstilling) 

      

Projekt koordinator  Løbende Ny valg  

Bestyrelsen  
(efter 
årsmødets 
indstilling) 

 
Note 1: Det er muligt at opstille kandidater på årsmødet. 



Ju-Jitsu Danmark Resultat Resultat f. rev. Budget Budget

2016 2017 2017 2018

Indtægter I alt -522.596kr.   -520.617kr.      -556.000kr.   -408.000,00kr.   

Udgifter Bestyrelse 85.147kr.      90.036kr.          70.990kr.      71.700,00kr.       

Informationsudvalg 39.641kr.      38.234kr.          33.000kr.      24.210,00kr.       

Stilartsudvalg 62.450kr.      31.343kr.          77.000kr.      44.300,00kr.       

Graduering -22.586kr.     -14.780kr.         -19.500kr.     -kr.                   

Aktivitetsudvalg 155.100kr.   167.890,00kr.    

Sommerlejr 65.447kr.      70.037kr.          60.000kr.      48.444,00kr.       

Reaktionsbaner 4.825kr.         4.316kr.            5.000kr.         11.295,00kr.       

Rollinge Cup 18.898kr.      6.421kr.            25.000kr.      16.000,00kr.       

Duo Games -kr.                -kr.             -kr.                   

Nippon Cup 45.329kr.      31.772kr.          27.500kr.      34.740,00kr.       

Aktiviteter 73.169kr.      100.260kr.        37.600kr.      57.411,00kr.       

JJIF udvalg 239.410kr.   191.523,00kr.    

Dommere 73.852kr.      64.447kr.          71.410kr.      58.063,00kr.       

Landsholdstræning 12.040kr.      -kr.                20.000kr.      30.000,00kr.       

IJJF stævner 158.501kr.    123.109kr.        148.000kr.    103.460,00kr.     

I alt 616.713kr.    545.195kr.       556.000kr.    499.623,00kr.    

Resultat I alt 94.117kr.      24.578kr.          -kr.             91.623,00kr.       

INDTÆGTER

konto

113150 DJU fordelingstilskud -368.246kr.   -401.067kr.      -401.000kr.   -244.000kr.         

113130 Licensfornyelser -110.850kr.   -85.350kr.         -110.000kr.   -114.000kr.         

131132 Licenser nye -43.500kr.     -34.200kr.         -45.000kr.     -50.000kr.           

I alt -522.596kr.   -520.617kr.      -556.000kr.   -408.000kr.         



UDGIFTER

konto

Bestyrelse

143153 Sektionsårsmøde 30.217kr.      16.170kr.          24.000kr.      20.000kr.            

143155 Bestyrelsesmøder 5.162kr.         21.308kr.          5.000kr.         10.000kr.            

143157 Andre møder 15.394kr.      21.748kr.          14.000kr.      14.000kr.            

143201 Kontorartikler -kr.             -kr.                   

143231 Porto

143281 Telefonrefusion 11.200kr.      8.450kr.            10.000kr.      8.450kr.               

143361 PR/Repræsentation 2.263kr.         1.000kr.         1.000kr.               

143364 Bestyrelsen gaver 6.740kr.         6.384kr.            10.000kr.      6.000kr.               

143521 Gebyrer

143180 Diverse udgifter JJ 14.172kr.      15.976kr.          1.990kr.         2.500kr.               

143181 ATK udgifter JJ 5.000kr.         9.750kr.               

85.147kr.      90.036kr.          70.990kr.      71.700kr.            

Informationsudvalg/IU

243171 PR/udvalgsmøder 570kr.               

243172 IU/udvalgsmøder 3.789kr.         5.458kr.            4.000kr.         6.200kr.               

243285 IU/internet 4.876kr.         2.348kr.            12.000kr.      5.010kr.               

243453 PR/diverse udgifter 23.638kr.          7.000kr.               

243454 IU/Diverse udgifter 30.976kr.      6.221kr.            17.000kr.      6.000kr.               

66021 IT-service

39.641kr.      38.234kr.          33.000kr.      24.210kr.            



Stilartsudvalg x 2

412002 Jiu-Jitsu Nat. Grad. + -7.100kr.       -11.150kr.         -7.000kr.       -8.000kr.             

422002 Jiu-Jitsu Nat.grad - 2.468kr.         6.000kr.         7.000kr.               

412006 Jiu-Jitsu instr udd. + -700kr.              -12.000kr.           

424105 Jiu-Jitsu inst udd - 29.932kr.      18.855kr.          25.000kr.      20.000kr.            

426110 Jiu-Jitsu klubbesøg / mentorordning 1.427kr.         770kr.               5.000kr.         7.000kr.               

443173 Jiu-Jitsu udvalgsmøder 19.897kr.      811kr.               5.000kr.         3.300kr.               

Jiu-Jitsu i alt 46.624kr.      8.585kr.            34.000kr.      17.300kr.            

412003 Ju-Jutsu Nat. Grad + -7.300kr.       -11.000kr.         -7.000kr.             

423173 Ju-jutsu Nat. Grad - 8.772kr.         13.689kr.          8.000kr.         7.000kr.               

412024 Ju-Jitsu instr udd + -9.000kr.             

425101 JU-Jutsu Instr. Udd - 8.300kr.         7.000kr.            25.000kr.      25.000kr.            

424102 Ju-Jutsu klubbesøg / mentorordning 1.231kr.         2.787kr.            5.000kr.         6.000kr.               

443202 Ju-Jutsu udvalgsmøder 4.823kr.         10.282kr.          5.000kr.         5.000kr.               

Ju-Jutsu i alt 15.826kr.      22.758kr.          43.000kr.      27.000kr.            

Stilartsudvalg i alt 62.450kr.      31.343kr.          77.000kr.      44.300kr.            

412005 TU Graduering -3.206kr.       -3.500kr.       -kr.                   

412023 TU Gradueringsdommerkursus

414100 TU instr. Uddannelse indt. -11.930kr.     -9.520kr.           -11.000kr.     -kr.                   

414102 TU modelkurser -7.450kr.       -5.260kr.           -5.000kr.       -kr.                   

423171 TU Nationalgraduering

424101 TU instr. Uddannelse udg. -kr.             -kr.                   

426109 TU Gradueringshold træning

443172 TU gradueringsudgifter

443201 TU kontorartikler

TU graduering i alt -22.586kr.     -14.780kr.        -19.500kr.     -kr.                   



Aktivitetsudvalg

513300 Sommerlejr indt. -224.765kr.   -260.175kr.      -320.000kr.   -251.500kr.         

523301 Sommerlejr udg. 290.212kr.    330.212kr.        380.000kr.    299.944kr.          

Sommerlejr 65.447kr.      70.037kr.          60.000kr.      48.444kr.            

515200 AU Reaktionsbaner indt. -14.765kr.     -14.820kr.         -20.000kr.     -17.500kr.           

523103 AU Reaktionsbaner udg. 19.590kr.      19.136kr.          25.000kr.      28.795kr.            

Reaktionsbaner 4.825kr.        4.316kr.            5.000kr.        11.295kr.            

513125 Rollinge Cup indtægt -5.915kr.       -12.050kr.         -10.000kr.     -9.000kr.             

523125 Rollinge Cup udgifter 24.813kr.      18.471kr.          35.000kr.      25.000kr.            

Rollinge Cup 18.898kr.      6.421kr.            25.000kr.      16.000kr.            

523111 Duo Games -kr.             -kr.                   

513121 Nippon Cup indtægt -10.600kr.     -10.350kr.         -23.500kr.     -11.250kr.           

523121 Nippon Cup udgifter 55.929kr.      42.122kr.          51.000kr.      45.990kr.            

Nippon Cup 45.329kr.      31.772kr.          27.500kr.      34.740kr.            

513107 AU Scandinavian Open + -5.273kr.       -21.482kr.         -45.000kr.     -51.000kr.           

525104 AU Scandinavian Open - 63.632kr.      68.411kr.          42.000kr.      63.555kr.            

513108 AU DM indtægter -15.400kr.     -16.860kr.         -17.000kr.     -20.000kr.           

525101 AU DM IJJF - 864kr.            1.279kr.            

525105 AU DM udgifter 31.348kr.      48.532kr.          42.000kr.      42.000kr.            

513200 AU JM/SM + -5.550kr.           -8.000kr.       -8.500kr.             

523201 AU JM/SM 5.500kr.         12.518kr.          16.100kr.      19.071kr.            

543172 AU møder 3.077kr.         5.867kr.            5.000kr.         12.285kr.            

Stævner 83.748kr.      92.715kr.          35.100kr.      57.411kr.            

513100 AU Fællestræning indt. 10.079kr.      -1.300kr.           -4.000kr.       -kr.                   

523101 AU Fællestræning udg. 500kr.            3.000kr.         -kr.                   

513120 AU Ungdomsstævner indt. -44.065kr.     -29.890kr.         -15.000kr.     -kr.                   

523130 AU Ungdomsstævner udg. 34.202kr.      38.735kr.          20.000kr.      -kr.                   

513104 AU Storaktivitet + -11.500kr.     -kr.                   

523105 AU Storaktivitet - 10.000kr.      -kr.                   

AU i alt 716kr.            7.545kr.            2.500kr.        -kr.                   

84.464kr.      100.260kr.       37.600kr.      57.411kr.            

302.710kr.    212.805kr.       155.100kr.    167.890kr.          



JJIF udvalg

898103 JJIF Dommerkurser natl. + -3.690kr.       -5750 -3.590kr.       -4.000kr.             

908101 JJIF Dommerkurser intl. -kr.             10.000kr.            

908103 JJIFDommerkurser natl. 15.463kr.      18.742kr.          15.000kr.      10.000kr.            

908105 JJIF Dommer stævnedeltagelse 62.079kr.      51.455kr.          60.000kr.      42.063kr.            

Dommere i alt 73.852kr.      64.447kr.          71.410kr.      58.063kr.            

894100 Landsholdstræning 10.000kr.            

904320 IJJF landsh.træning (andre trænere) -kr.             10.000kr.            

904321 JJIF Landshold støtte -kr.             

904322 IJJF Landsholdstræning inkl. DJU 8.040kr.         10.000kr.      

904324 JJIF National kæmperstøtte 4.000kr.         10.000kr.      10.000kr.            

Landsholdstræning i alt 12.040kr.      -kr.                20.000kr.      30.000kr.            

904325 JJIF National turnering

904351 IJJF Kongres 27.932kr.      9.163kr.            13.000kr.      20.000kr.            

906101 JJIF VM Senior 53.661kr.      -12.678kr.         60.000kr.      35.500kr.            

896102 JJIF VM Junior +

906102 JJIF VM Junior 66.643kr.      97.846kr.          58.500kr.      57.160kr.            

897103 JJIF Stævner +

907103 JJIF stævner 71.647kr.      110.453kr.        50.000kr.      70.625kr.            

908106 JJIF repræsentation /reklame 1.500kr.         -kr.                   

904315 JJIF Møder 344kr.            2.777kr.            5.000kr.         1.000kr.               

2016 Tilskud international kongres -9.493kr.       -4.442kr.           

908104 IJJF Diverse omkostninger -kr.             -kr.                   

895100 IJJF tilmelding -kr.             

896100 IJJF VM (World Cup) 12.806kr.          -kr.             

896101 JJIF VM Senior + -14.000kr.           

896102 JJIF VM junior + -30.825kr.           

897100 IJJF Stævner

897103 IJJF Stævner + -27.211kr.     -90.565kr.         -20.000kr.     -36.000kr.           

897105 JJIF Egenbetaling træningslejre + -33.093kr.     -2.250kr.           -20.000kr.     

907105 JJIF Egenbetaling træningslejre - 8.071kr.         

IJJF diverse 158.501kr.    123.109kr.       148.000kr.    103.460kr.          

JJIF udvalg i alt 244.393kr.    187.556kr.       239.410kr.    191.523kr.          
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1. FORMÅL 

1.1 Formål 
Ju-Jitsu Danmark er en del af DANSK JUDO og JU-JITSU UNION - i det efterfølgende kaldet DJU - 
og er underlagt dennes vedtægter. 

1.2 Internationale organisationer 
Ju-Jitsu Danmark er ligeledes forpligtiget af love og bestemmelser for de nordiske-, europæiske- og 
internationale organisationer vedr. Ju-Jitsu, som DJU er tilsluttet. 

1.3 Ju-Jitsu Danmarks formål 
Ju-Jitsu Danmarks formål er at forestå og lede DJU’s Ju-Jitsu aktiviteter og udvikling. 
 

2. MEDLEMMER 

2.1 Medlemmer 
Medlem af Ju-Jitsu Danmark er alle medlemmer af de i DJU tilsluttede klubber, som er i besiddelse af 
en gyldig Ju-Jitsu licens/pas. 

2.2 Gyldig Licens/Pas 
Ved en gyldig Ju-Jitsu licens/pas forstås: 

− licens udstedt efter de i DJU’s love anførte regler. 
− licens som er bilagt kvittering for at indeværende årsafgift er betalt. 

2.3 Forevisning af licens/pas 
Ved alle Ju-Jitsu Danmarks arrangementer og møder kan gyldigt Ju-Jitsu licens/pas forlanges forevist. 
 

3. JU-JITSU DANMARKS LEDELSE 

3.1 Årsmødet 
Ju-Jitsu Danmarks øverste myndighed er årsmødet. 

3.2 Bestyrelsen 
Den daglige ledelse varetages af bestyrelsen.  

3.3 Udvalg 
Den sportslige ledelse varetages af bestyrelsen og desuden af de faste udvalg indenfor hver deres 
ansvarsområde. 

3.4 Valgbarhed 
Valgbar til tillidsposter er alle Ju-Jitsu Danmarks medlemmer, som er fyldt 18 år. 
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Ved valg til Teknikudvalget skal medlemmet tillige være i besiddelse af en af Ju-Jitsu Danmark 
anerkendt Dan-grad. 

3.5 Lønforhold 
Alle ledelsesfunktioner i Ju-Jitsu Danmark er ulønnede. 
Diæter og rejsetilskud kan alene betales efter regler og satser, som anført i “Ju-Jitsu Danmarks ydelser 
og satser”. 
 

4. ÅRSMØDET 

4.1 Ordinært årsmøde 
Hvert år afholdes ordinært årsmøde, der i den udstrækning lokaleforholdene tillader det (afgørelsen 
træffes af den valgte dirigent), er åbent for ethvert medlem af Ju-Jitsu Danmark, dog jvf. §2 pkt. 1-3.  
Stemmeretten afhænger af klubbens størrelse jvf. DJU’s love.  
Opgørelse af medlemstal omfatter dog kun medlemmer med gyldigt Ju-Jitsu licens/pas. 

4.2 Afholdelse af årsmødet 
Ju-Jitsu Danmarks årsmøde afholdes hvert år i juni. De år, hvor DJU afholder repræsentantskabsmøde, 
afholdes Ju-Jitsu Danmarks årsmøde dagen før dette.  
Indkaldelse jvf. DJU’s vedtægter §7 h. 
Forslag der ønskes behandlet på det ordinære årsmøde, fremsendes til DJU’s kontor senest den 15. 
april. 
Forslag til kandidater til tillidsposter, hvortil der ikke er fremkommet kandidater, kan ske på årsmødet. 

4.3 Vedtægtsændringer 
På årsmødet kan vedtægtsændringer ske, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for 
forslaget. Øvrige forslag kan vedtages med almindeligt stemmeflertal. 
Forslag om opløsning dog jvf. §11 i nærværende vedtægt. 

4.4 Dagsorden ordinært årsmøde 
Dagsorden på ordinært årsmøde: 

1. Kontrol af repræsentanter 
2. Valg af dirigent 
3. Valg af referent 
4. Godkendelse af formandsberetning 
5. Godkendelse af regnskab 
6. Indkomne forslag 
7. Valg af tillidsposter, bestyrelse & udvalg 
8. Eventuelt 

4.5 Ekstraordinært årsmøde 
Ekstraordinært årsmøde kan indkaldes på 2 måder. Enten: 
- når bestyrelsen ønsker det, eller 
- når mindst 1/3 af de til Ju-Jitsu Danmark hørende klubber skriftligt begærer det. 
Når klubberne begærer ekstraordinært årsmøde, skal formanden inden 14 dage efter modtagelsen af 
begæringen indkalde til dette. 
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Mødeindkaldelse skal udsendes mindst 3 uger før mødet. 
På ekstraordinære årsmøder kan kun behandles det, eller de emner, der fremgår af indkaldelsen til 
mødet. 
 

5. BESTYRELSEN 

5.1 Ansvar 
Bestyrelsen er ansvarlig for Ju-Jitsu Danmarks administrative-, økonomiske- og sportslige ledelse, 
herunder udarbejdelse og indsendelse af budgetter til DJU. 
Bestyrelsen har til enhver tid adgang til samtlige arrangementer og møder, hvori Ju-Jitsu Danmark 
måtte være involveret. 

5.2 Bestyrelsens sammensætning 
Bestyrelsen består af min. 3 og max. 5 personer efter årsmødets vurdering: 

− Formand 
− Sekretær 
− Økonomikoordinator 
− Evt. bestyrelsesmedlem 
− Evt. bestyrelsesmedlem 

5.3 Valgperioder 
Bestyrelsen og udvalg vælges for 2 år ad gangen på de ordinære årsmøder. 
På lige år vælges formand/udvalgsformænd samt eventuelle bestyrelsesmedlemmer, og på ulige år 
vælges sekretær og økonomiansvarlig, samt udvalgsmedlemmer. 

5.4 Bestyrelsesmøder 
Bestyrelsen skal afholde mindst 2 årlige møder. Derudover kan afholdes møder efter behov. 
Når mindst 50 % af bestyrelsen ønsker det, skal formanden indkalde til møde med minimum 14 dages 
varsel. Dog kan der dispenseres for varslet i situationer, hvor der kræves en hurtig afgørelse (f.eks. 
telefonmøde). 

5.5 Indkaldelse til bestyrelsesmøder 
Et rettidigt indkaldt bestyrelsesmøde er altid beslutningsdygtigt, når mindst 50% af bestyrelsen er 
tilstede. 
Alle afgørelser træffes ved stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. 

5.6 Godkendelse af ændringer 
Sektionsbestyrelsen skal godkende ændringer i/rettelser af reglementer, bestemmelser og øvrige 
retningslinier for/i Ju-Jitsu Danmark. 

5.7 Ledige poster 
Bliver en bestyrelsespost, eller en anden tillidspost ledig i en valgperiode, konstituerer bestyrelsen selv 
en suppleant. 
Konstitueringen har gyldighed til førstkommende årsmøde. 
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5.8 Repræsentanter i hovedbestyrelsen 
Har Ju-Jitsu Danmark ret til flere medlemmer i DJU’s hovedbestyrelse end formanden, udpeges  
den/de øvrige repræsentant(er) af bestyrelsen blandt den udvidede bestyrelse. 
 

6. UDVIDET BESTYRELSE 
Den udvidede bestyrelse består af bestyrelsen, udvalgsformænd samt nøglepersoner efter bestyrelsens 
valg. Der afholdes møder 1-2 gange årligt. Primært for at fastsætte fælles mål, udarbejde 
handlingsplaner og følge op på igangværende projekter/aktiviteter. 
 

7. ØVRIGE TILLIDSPOSTER OG UDVALG 
 
Klubplejeansvarlig ............ Bestyrelsen - efter indstilling fra årsmødet 
 
Information   (min. 2 pers. – max. antal efter udvalgsformandens vurdering) 

• Formand ........................ Årsmødet 
• Udvalgsmedlem(mer) ....... Årsmødet 

 
Teknik   (antal personer i en stilarts Teknikudvalg (stilartsudvalg) bestemmes af det relevante 
dankollegie) 

• Formand ........................ Udpeges af bestyrelsen 
• Ju-Jutsu ansvarlig ......... Udpeges af det relevante dankollegie ved alm. stemmeflertal  
• Jiu-Jitsu ansvarlig .........  Udpeges af det relevante dankollegie ved alm. stemmeflertal 
• Aikido ansvarlig .............  Udpeges af det relevante dankollegie ved alm. stemmeflertal 

 
Det kan besluttes på årsmødet, at en sammenslutning af klubber, der samlet har over 200 licensierede 
medlemmer, kan få en repræsentant i Teknikudvalget.    
 
Aktivitet  (min. 3 pers. – max. antal efter udvalgsformandens vurdering) 

• Formand ........................ Årsmødet 
• Udvalgsmedlemmer ....... Årsmødet 

 
JJIF  (min. 3 pers. – max. antal efter udvalgsformandens vurdering) 

• Formand ....................... Årsmødet 
• Eliteansvarlig ................ Årsmødet 
• Dommeransvarlig ......... Årsmødet 
• Internationale forhold .... Årsmødet 
• Landstræner ................. Bestyrelsen - efter indstilling fra JJIF udvalget 
• Talent-/Disciplin trænere JJIF udvalget - efter indstilling fra Eliteansvarlig 

  
Stilartsudvalg 
Hver stilart opretholder et dan-kollegie, som mødes mindst én gang årligt. Her udpeges medlemmer af 
stilartsudvalget og stilartens repræsentant (stilartsansvarlig) i Ju-Jitsu Danmarks teknikudvalg. 
 
Dan-kollegie 
Alle aktive dan-bærere er medlemmer af dan-kollegiet for den stilart de er dan-gradueret i. Herudover 
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har klubber uden deltagende dan-bærere ret til at sende en repræsentant til dan-kollegiemøderne. Et 
dan-kollegie mødes minimum en gang årligt.   
 

8. ANSVARSOMRÅDER 

8.1 Kalenderansvarlig 

• Aktivitetskalender 
• Aktivitetsindberetning 

8.2 Klubplejeansvarlig 
• Hjælp til nye klubber 
• Hjælp til skrantende klubber 

8.3 Informationsudvalget  
• Information 
• PR & markedsføring 
• Medlemsrekruttering 
• Image 
• Hjemmeside 

8.4 Teknikudvalget  
• Fælles sportsudvikling 
• Kontakt til øvrige udvalg 
• Etikette / Dojokun 
• Valg af instruktører til trænerhuset 
• Stilartsansvarlige: 

• Pensum (alle målgrupper) 
• Gradueringer 
• Uddannelse af instruktører 
• Uddannelse af gradueringsdommere, herunder reaktionsbanedommere 

8.5 Aktivitetsudvalget  
• Medlemspleje  
• Aktiviteter for alle aldersgrupper, herunder: 

• Træningslejre og kurser 
• Tekniktræning (afholdelse) 
• Konkurrencer (afholdelse) 

 
Udvælgelse af instruktører samt det tekniske indhold på kurser sker i samråd med formanden for 
teknikudvalget). 

8.6 JJIF 
• Konkurrencer - regler 
• Eliteaktiviteter 
• JJIF-dommere 
• Internationale tilhørsforhold 
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9.  KARANTÆNEBESTEMMELSER 

9.1 Karantæne af medlemmer 
Såfremt et medlem begår en handling, der strider mod DJU’s love, reglementer, vedtægter, regulativer 
m.m., eller udviser en optræden, der strider mod almindelig sømmelighed, eller skader Ju-Jitsu 
Danmarks omdømme, kan medlemmets Ju-Jitsu licens/pas inddrages. Ju-Jitsu Danmarks bestyrelse er 
bemyndiget til at give karantæne. 
En karantæne er tidsbegrænset, men gælder altid for alle Ju-Jitsu Danmarks aktiviteter. 

9.2 Karantæne af klubber 
Sektionsbestyrelsen er bemyndiget til at give samtlige Ju-Jitsu licensindehavere i en klub 
karantæne, såfremt klubben som helhed har overtrådt de gældende bestemmelser. 
En sådan karantæne skal forelægges førstkommende hovedbestyrelsesmøde i DJU. 
Her kan afgørelsen af- eller bekræftes, evt. skærpes. 

9.3 Ret til udtalelse 
En person eller klub som har fået karantæne, har ret til at udtale sig på møder, hvor karantænen 
behandles. 

9.4 Anke 
Enhver karantæne kan indankes for DJU efter gældende bestemmelser. 
 

10. HÆDERSTEGN 

10.1 Tildeling af ærestegn 
Hæderstegn kan tildeles personer, der på sektions- eller klubplan har gjort et enestående arbejde for 
Ju-Jitsu. 
Udnævnelsen sker efter enstemmig vedtagelse af Sektionsbestyrelsen, efter forudgående indstilling fra 
Ju-Jitsu Danmarks bestyrelse, udvalg eller klubber. 
 

11. OPLØSNING AF JU-JITSU DANMARK 

11.1 DJU’s vedtægter 
I tilfælde af Ju-Jitsu Danmarks opløsning følges proceduren i DJU’s vedtægter. 

11.2 Ju-Jitsu Danmarks midler 
I tilfælde af Ju-Jitsu Danmarks opløsning tilfalder Ju-Jitsu Danmarks midler DJU. 
 



 

Referat 
  

Årsmøde 2017 
Ju-Jitsu Danmark 

 Møde den kl. Sted 

 10. juni 2017 14:00 Idrættens Hus - Brøndby 
 Dato Ref. sign. 
 11. juni 2017 HJ 

 
Møderesultat   

1 Kontrol Af repræsentanter: 

 

Fornavn Efternavn Klub 

Jens Erik Rasmussen Allerød  

Bo Jin Pedersen Bramming Ju-Jutsu Klub 

Karina Sørensen Dansk Judo og Ju-Jitsu Union 

Susanne Hasselgren Dansk Judo og Ju-Jitsu Union 

Steffen Ravn Mortensen Fredericia Judo og Ju-Jutsu Klub 

Kent Hielscher Frederiksberg Ju-Jutsu Klub 

Marianne Gantriis Poulsen Gentofte Budoklub 

Jan Haste Greve Ju-Jutsu 

Henrik Sandberg Greve Ju-Jutsu 

Emil Engel Greve Ju-Jutsu 

Bjørn Walby Greve Ju-Jutsu 

Rasmus Weihrauch Greve Ju-Jutsu 

Morten Wiberg Herning Judo og Jiu-Jitsu Klub 

Jacob  Willard Hillerød Ju-Jutsu klub 

Carsten Zilmer Holbæk Holbæk Budo Skole 

Sten Jensen Holbæk Budo Skole 

Simon Bank Jiu-Jitsu Klubben Ki 

Henrik Jensen Ju-jitsu Danmarks bestyrelse 

Kenneth Benfeldt Ju-jitsu Danmarks bestyrelse 

Christina Holbæk Ju-jitsu Danmarks bestyrelse 

Lisbeth Damgård Hansen Ju-jitsu Danmarks bestyrelse 

Jacob Halldorsson Ju-jitsu Danmarks informationsudvalg 

Nadia Misimi Ju-jitsu Danmarks informationsudvalg 

Birgitte Dalsgaard Ju-jitsu Danmarks informationsudvalg 

Palle Hansen Ju-Jitsu Danmarks stilartsudvalg - ju-jutsu 

John Dalsgaard Ju-Jitsu Danmarks stilartsudvalg - ju-jutsu 

Tonny  Tang Ju-Jitsu Danmarks aktivitetsudvalg  

Claus Tobiasen Ribe Ju-Jutsuklub 

Camilla Prien Ribe Ju-Jutsuklub 

Tage Højland Tomoe, Kolding 

Michael Sørensen Trekroner Ju-Jutsu 
 

Bemærkninger: 

Årets frivillige: Nadia Misimi. 

Årets klub: Greve Ju-Jutsu Klub 

Nyt æresmedlem: Adri Fluit  
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2 Valg af dirigent   

John Dalsgaard blev valgt. 

 

  

3 Valg af referent   

Henrik Jensen blev valgt. 
 

  

4 Godkendelse af formandens beretning   

 

Formanden gennemgik konklus ionen og status på DIF strategi-arbejde og om det 

ressourcetunge arbejde som bestyrelsen har været involveret i. 

Det blev fra årsmødet opfordret til at flere klubber skal licensere deres 

medlemmer. 

 

Formanden takkede Frank Fürst, der udtræder af JJIF udvalget, for hans store 

indsats for sporten. 

 

Informationsudvalget præsenterede deres strategi herunder hvordan udvalget 

har valgt at arbejde og prioriterer deres arbejdsopgaver. Udvalget havde et 

meget udbytterigt indlæg omkring brugen af Facebook. 

Informationsudvalget opfordrede til at klubberne henvendte sig udvalget for råd 

og vejledning omkring brugen af sociale medier. Der kom forslag om at udvalget 

afholdet et regionalt møde (øst/vest) omkring emnet.  

 

Formandens beretning blev vedtaget. 

 

  

5 Godkendelse af regnskab   

 

Camila Prien efterlyste takster til dommerafregning i forbindelse med kørsel i 

udlandet. 

Claus Tobiasen ønskede at få belyst budgettet for JJIF og dette blev taget til 

efteretning for det kommende budgetarbejde. 

Kritisk revisor (Tage Højland) roste kvaliteten af bilagene i regnskabet. 

 

Regnskabet blev godkendt. 

 

  

6 Indkomne forslag   

Ingen forslag indsendt. 

 

  

7 Valg af tillidsposter   

7.1 Økonomiansvarlig – Christina Holbæk – Valgt 

7.2 Sekretær – Henrik Jensen – Genvalgt 

7.3 Aktivitetsudvalg udvalgsmedlem – Marianne Poulsen - Genvalgt 

7.4 Aktivitetsudvalg udvalgsmedlem – Tonny Tang – Genvalgt 

7.5 JJIF Udvalget formand – Claus Tobiasen - Valgt 

7.6 JJIF Udvalget udvalgsmedlem Elite ansvarlig - Claus Tobiasen - Valgt 

7.7 JJIF Udvalget udvalgsmedlem Dommere - Henrik Sandberg - Valgt 

7.8 JJIF Udvalget udvalgsmedlem Internationale forhold – Bestyrelsen vil gerne 

kigge på en anden struktur i udvalget til denne post. (Claus Tobiasen 

varettager posten indtil strukturændring) 

7.9 Informationsudvalg Udvalgsmedlem – Birgitte Dalsgaard – Genvalgt 

7.10 Informationsudvalg Udvalgsmedlem - Jacob Haldorsson - Genvalgt 

7.11 Klubpleje- Bjørn Walby - Genvalgt 

7.12 Kalender ansvarlig - Susanne Hasselgren - Genvalgt 
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8 Eventuelt   

 

Jens Erik Rasmussen berettede om at aktivitetskalenderen der er ved at være 

færdigudviklet. 

 

Marianne Poulsen efterlyste referaterne på hjemesiden – bestyrelsen kunne 

oplyse at de ligger på hjemmesiden. 

 

Marianne Poulsen ønskede afklaring omkring samarbejdet med Folkekirkens 

skoletjeneste. – Karina Sørenen forklarede omkring konceptet. 

 

Henrik Sandberg fortalte omkring jubilæet i JJEU og andre internationale forhold.  

 

Jacob Willard – Hillerød har haft udfordringer med Brasiliansk JJ der har 

overtaget træningstider.  

 

Årsmødet var enige om at det ikke er nødvendigt at udsende Årsmøde materialet 

i papirformat. 

 

Karina Sørenen fortalte om de aktiviteter og tiltag hun har arbejdet med på 

vegne af DJU og herunder Ju-Jitsu sektionen. 

 

 

Dirigenten takkede for god ro og orden.  

 

  

 


