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Aktiviteter i forbindelse med 

Ju-Jitsu Danmarks Årsmøde 2019 

    

Møderne afholdes på Scandic Odense Hvidkærvej 25, 5250 Odense 

 
 

Lørdag 15. juni 2019 
 
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 
 
 
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 ś sekretariat, hvem der 
repræsenterer klubben. 

 
 

 

Tilmelding 
 
Tilmelding skal ske på DJU Portalen senest 9. juni 2019 
 

• Dan-kollegiemøde Ju-Jutsu - lørdag 

• Årsmøde (Ju-Jitsu Danmark) - lørdag 
 



2. Indkaldelse til:  
 
  
 

Ju-Jitsu Danmarks årsmøde 2019 
 
 

Lørdag den 15. juni 2019 kl. 14:00 
 

Mødet bliver afholdt Scandic Odense Hvidkærvej 25, 5250 Odense 
 
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 (15.04.2019) 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 2018 (for nye klubber: pr. 15. april 2019) 
hvis følgende kriterier er opfyldt: 

• Klubbens unionskontingent til DJU er betalt senest 1. maj 2019 

• Medlemsopgørelse til DIF er indsendt rettidigt 
 
Tilmelding via DJU Portalen indtil 9. juni 2019.  
 
 

Venlig hilsen 
 
 

Bestyrelsen 
Ju-Jitsu Danmark 
Lisbeth Hansen 

Årets 

Frivillige 

kåres 

Årets Klub 

kåres 



Ju-Jitsu Danmark

Dankollegiemøde

for Ju-Jutsu 

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

 Lørdag den 15. juni 2019, kl. 10:00-12:30

Mødet foregår i:

Scandic Odense
Hvidkærvej 25
5250 Odense

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

Dankollegiemødet afvikles fra kl. 10:00 til 12:30, hvorefter der vil være 
frokost inden årsmødet (det skal du tilmelde separat ifm. 
dankollegiet/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

http://djuportalen.dk/


Ju-Jitsu Danmark

Af hensyn til forplejningen vil vi bede dig melde dig 
til senest søndag 9. juni!!

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
5. Orientering om forsøg med 5. kyu efter tysk pensum
6. 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.

Til sidst en opfordring: Tag fat i de andre danbærer i din klub og 
fyld bilen. Der er en nogle, som vi ikke plejer at se – og dem vil vi 
også gerne se!

Med venlig hilsen

pva. Stilartsudvalg Ju-Jutsu

John Dalsgaard

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


Dansk Judo & Ju-Jitsu Union DJU      Dansk Idræts Forbund:         Judo Danmark:     Ju-Jitsu Danmark:    Dansk Judo & Ju-Jitsu Union:

Klubber: Betalt Unions 

kontingent 

Indberettet 

medlemstal 

Antal 

medlemmer  

indberettet

Licenser pr 

31.7.2018 

Stemmer 

årsmøde 

Licenser pr 

31.07.2018

Stemmer 

årsmøde 

Licenser pr 

31.07.2018

DJU stemmer 

Unionsmøde 

Allerød Ju-Jitsu Ja Ja 74 0 0 62 3 62 3

Amager Judo Skole Ja Ja 435 170 3 0 0 170 5

Birkerød Judoklub Ja Ja 78 40 1 16 1 56 3

Bramming Ju-Jutsu Klub Ja Ja 97 0 0 103 4 103 4

Bregninge-Tranderup Ungdomsforening Ja Ja 15 9 1 0 0 9 1

Brøndby Judo Klub Ja Ja 74 116 2 0 0 116 4

Brønshøj Judo Club Ja Ja 173 92 2 0 0 92 3

Budo Næstved Ja Ja 56 6 1 0 0 6 1

Dragør Judo Klub Nej Ja 10 12 0 0 0 12 0

Ebeltoft Judo-Klub Ja Ja 43 21 1 0 0 21 2

Esbjerg Judo Klub Ja Ja 95 12 1 0 0 12 1

Esbjerg Ju-Jutsuklub Ja Ja 18 0 0 29 2 29 2

Fredericia Judo og Ju-Jutsu Klub Ja Ja 204 138 2 52 3 190 5

Frederiksberg Ju-Jutsu Klub Ja Ja 170 0 0 195 5 195 5

Fyens Selvforsvars Klub Ja Ja 25 0 0 1 1 1 1

Gentofte Budoklub Ja Ja 26 0 0 19 1 19 1

Gesten Vejen Judo og Ju-Jutsuklub Ja Ja 46 24 1 0 0 24 2

Gladsaxe Judo Klub Ja Ja 89 61 1 0 0 61 3

Greve Ju-Jutsu Ja Ja 100 0 0 86 3 86 3

Halsnæs Martial Arts Ja Ja 22 12 1 0 0 12 1

Helsingør Judo & Ju-Jutsu Klub Ja Ja 139 121 2 0 0 121 4

Herlev Ju-Jutsu Ja Ja 101 0 0 42 2 42 2

Herning Judo og Jiu-Jitsu Klub Ja Ja 77 36 1 1 1 37 2

Hillerød Judoklub Nej Ja 70 21 0 0 0 21 0

Hillerød Ju-Jutsu Klub Ja Ja 118 0 0 44 2 44 2

Hjørring Judoklub Ja Ja 44 27 1 0 0 27 2

Hobro Jiu-Jitsuklub Ja Ja 10 0 0 13 1 13 1

Holbæk Budo Skole Nej Ja 112 40 0 41 0 81 0

Horsens Judo Klub Ja Ja 53 45 1 0 0 45 2

Hoven Idrætsforening Ja Ja 17 17 1 0 0 17 1

Hvidovre Judo og Jiu-Jitsu Klub Ja Ja 35 23 1 1 1 24 2

Højby Budoklub Ja Ja 31 0 0 23 2 23 2

Højer Efterskole Ja Ja, særskilt tal 0 0 0 1 1 1 1



Dansk Judo & Ju-Jitsu Union DJU      Dansk Idræts Forbund:         Judo Danmark:     Ju-Jitsu Danmark:    Dansk Judo & Ju-Jitsu Union:

Klubber: Betalt Unions 

kontingent 

Indberettet 

medlemstal 

Antal 

medlemmer  

indberettet

Licenser pr 

31.7.2018 

Stemmer 

årsmøde 

Licenser pr 

31.07.2018

Stemmer 

årsmøde 

Licenser pr 

31.07.2018

DJU stemmer 

Unionsmøde 

Høng Ju-Jutsu Klub Ja Ja 57 0 0 47 2 47 2

Ikast-Brande judoklub Nej Ja 2 2 0 0 0 2 0

Ikiru Jiu-Jitsu Ja Ja 12 0 0 5 1 5 1

Jerslev-Sterup Idrætsforening, Judo Ja Ja 5 1 1 0 0 1 1

Jetsmark Judoklub Ja Ja 24 25 1 0 0 25 2

JGI-kampsport Ja Ja 22 0 0 1 1 1 1

Jiu-Jitsu Klubben Ki Ja Ja 33 0 0 16 1 16 1

Judoklubben Kaisha, Farum Nej Ja 40 33 0 0 0 33 0

Judoklubben Mitani Ja Ja 229 133 2 0 0 133 4

Kamp Sport Nord Nej Ja 5 0 0 0 0 0 0

Kauri Brønderslev Judoklub Ja Ja 39 47 1 0 0 47 2

Kodokan Odense Ja Ja 98 93 2 0 0 93 3

Korsør Judoklub Ja Ja 23 27 1 0 0 27 2

Kyuusho - Aabenraa Jiu-Jitsu Klub Ja Ny klub 10 0 0 0 1 0 1

Køge Judoklub Ja Ja 28 46 1 0 0 46 2

Lyngby Judo og Ju-Jutsu Klub Nej Ja 166 109 0 27 2 136 4

Måløv Judo Klub Ja Ja 42 30 1 0 0 30 2

Nykøbing Sj. Jiu Jitsuclub Ja Ja 4 0 0 2 1 2 1

Pi, København Judo Ja Ja 88 31 1 0 0 31 2

Ramløse Judo & Jiu-Jitsuklub Ja Ja 100 24 1 0 0 24 2

Ribe Ju-Jutsu Ja Ja 97 0 0 98 3 98 3

Ry Judoklub Ja Ja 34 38 1 0 0 38 2

Rødovre Jiu-Jitsuklub, Yawara Ja Ja 31 0 0 24 2 24 2

Sanju Ju-Jutsu Ja Ja 13 0 0 12 1 12 1

Silkeborg Jiu-Jitsu Klub Nej Nej 0 0 0 0 0 0 0

Silkeborg Judo Klub Ja Nej 0 26 0 0 0 26 0

Sjelle-Skørring Idrætsforening Ja Ja 63 51 1 0 0 51 3

Skagen Judoklub Ja Ja 14 10 0 0 0 10 1

Skive Judo Klub Ja Ja 72 71 1 0 0 71 3

Slangerup Budokai Competition Nej Ja 15 0 0 2 0 2 0

Sunds Jiu-Jitsu Klub Ja Ja 33 0 0 0 0 0 0

Svendborg Judo og Jiu-Jitsu Klub Ja Ja 48 22 1 0 0 22 2

Sæby Judo 1986 Ja Ja 19 2 1 0 0 2 1



Dansk Judo & Ju-Jitsu Union DJU      Dansk Idræts Forbund:         Judo Danmark:     Ju-Jitsu Danmark:    Dansk Judo & Ju-Jitsu Union:

Klubber: Betalt Unions 

kontingent 

Indberettet 

medlemstal 

Antal 

medlemmer  

indberettet

Licenser pr 

31.7.2018 

Stemmer 

årsmøde 

Licenser pr 

31.07.2018

Stemmer 

årsmøde 

Licenser pr 

31.07.2018

DJU stemmer 

Unionsmøde 

Særslev Gymnastik Forening Ja Ja 24 19 1 0 0 19 1

Såby Jiu-Jitsuklub Ja Ja 32 0 0 20 2 20 2

Tik Judo Nej Ja 5 0 0 0 0 0 0

Tomoe, Kolding Ja Ja 61 18 1 11 1 29 2

Trekroner Ju-Jutsu Ja Ja 7 0 0 5 1 5 1

Tønder Judoklub Ja Ja 17 17 1 0 0 17 1

Vejle Judo Klub Ja Ja 183 122 2 0 0 122 4

Vestfyns Judo og Selvforsvar Ja Ja 16 11 1 0 0 11 1

Vidar Gymnastik og Kampidræt Ja Ja 7 19 1 0 0 19 1

Videbæk Styrke og Kampsport Ja Ja 47 36 1 0 0 36 2

Vordingborg Judo og Jiu Jitsu Klub Ja Ja 43 25 1 0 0 25 2

Ørsø Judoklub Ja Ja 143 44 1 0 0 44 2

Aabenraa Judo Klub Nej Ja 16 3 0 0 0 3 0

Aalborg Judoklub Ja Ja 81 32 1 0 0 32 2

Århus Judo Klub Ja Ja 197 52 1 9 1 61 3

Antal i alt 5002 2262 53 1008 53 3270 146



Formandsberetning	  
Ju-Jitsu Danmarks Årsmøde 2019 
 
 
 
Denne beretning vedrører sæsonen 2018-2019, mens regnskab og budget følger 
kalenderår. 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 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.   
 
Før alt andet vil jeg byde velkommen til den nyeste Ju-Jitsu klub på stammen – 
’Kyuusho - Aabenraa Jiu-Jitsu Klub’. Klubben startede sidste sommer, og blev optaget i 
DJU i november 2018. I klubbens første sæson er der tegnet 12 JJ-licenser, de har 
deltaget aktivt i flere af Ju-Jitsu Danmarks aktiviteter, og de har været synlige i de lokale 
medier. Hvor er det dejligt.  
Det er jo ikke hver dag, - eller hvert år - vi får nye klubber i DJU, så derfor er det en stor 
glæde, at se en ny klub blive etableret og vokse. Og så er det endda kun et år siden, at 
vi blev endnu en JJ-klub rigere i DJU. ’Ikiru Jiu-Jitsu’ blev optaget i DJU primo 2018, og 
med 12 JJ-licenser i år er begge klubber godt i gang med at udvikle deres klubber og at 
udbrede vores dejlige sport.  
 
Og det er jo lige præcis det, vi hele tiden arbejder så hårdt på at opnå. At udbrede vores 
sport, så mange flere kan få lov til at opleve den store glæde det er at træne Ju-Jitsu og 
at være en del af Ju-Jitsu-familien.  
 
I skrivende stund har vi 29 klubber i DJU, der har tegnet JJ-licenser: 
 
• 1 klub med +150 JJ-licenser 
• 2 klubber med 100-150 JJ-licenser 
• 4 klubber med 50-100 JJ-licenser 
• 22 klubber med 1-50 JJ-licenser 

• 6 klubber med 20-50 JJ-licenser 
• 8 klubber med 10-20 JJ-licenser 
• 8 klubber med 1-10 JJ-licenser 

 
Vi har ca. 1.000 licenser, og det er helt samme niveau som de seneste år.  
Med den oplysning kan man nemt fristes til at tænke, at der ikke er sket meget siden 
sidste årsmøde. Men det er der.  
 
Vi har tre strategiske spor, der skal lede os i retning mod vores mål:  

• Vækst 
• Talent & Elite 
• Klub & Organisation 

 
2018 var det første år med vores 4-årige strategi (2018-2022), som vi har indgået en 
aftale med DIF om af følge for dermed at opnå økonomisk støtte til vores aktiviteter. 
Hvert halve år evaluerer vi/DJU og DIF fremdriften i vores planer, og indtil videre er DIF 
ret godt tilfredse med vores indsats og fremdrift. Men én ting der er sikkert – det er et 



langt sejt træk, vi er gået i gang med. Vi har heldigvis mange styrker at bygge på, - men 
vi får ikke lige på én gang vendt en udvikling, hvor vi har stået stille medlemsmæssigt i 
flere år, mange klubber er små og ikke så ressourcestærke, fødekæden til eliten er 
begrænset, osv. Derfor har vi fokuseret på at få grundlaget for at kunne vokse og gøre 
os stærkere på plads først.   
 
På Årsmødet 2018 vedtog vi en ny organisation. Herefter gik arbejdet med at få 
implementeret den nye organisation. Kommissorier for alle udvalg blev udarbejdet, 
drøftet og taget i brug, opgaver i udvalgene skulle defineres og forstås af alle, nye 
udvalgsmedlemmer skulle i gang, osv. Den nye organisation er mere projekt-orienteret, 
og det skulle gerne gøre os bedre i stand til at få gennemført initiativer der udvikler 
vores sport og organisation. Udvalgene har som altid ansvar for driftsopgaverne (f.eks. 
gradueringer, stævner, hjemmeside, gradueringer, osv), og derudover KAN de deltage i 
’projektopgaver’ i det omfang de har ressourcer til det. I dag behøver ansvaret for et nyt 
tiltag ikke ligge i et udvalg. Det kan være enhver person, der har kompetencen, tiden og 
lysten til at drive den – evt. med involvering af relevante udvalg. Det gør en stor forskel. 
Det har været en større opgave at få skabt et overblik over de mange udviklende 
initiativer vi har i gang / gerne vil have i gang, udpeget Drivere/projektleder, igangsætte 
initiativer og samtidig finde den optimale proces for at sikre fremdrift og involvering af 
udvalg. Vi er kommet langt – og vi er allerede i gang med at justere på baggrund af 
vores erfaringer.  
 
Udvalgenes beretninger viser med al tydelighed, at der er sket en hel masse, og det er 
en virkelig stor glæde at se det store engagement, der har været i udvalgene. Jeg vil 
ikke gentage, hvad der allerede er sagt i udvalgenes beretninger – så – Læs dem J 
 
Jeg vil dog gerne komme ind på enkelte emner, der også er nævnt andre steder.  
 
I løbet af året har vi rigtig mange gode og tilbagevendende aktiviteter. 
Træneruddannelse, dommeruddannelse, Gradueringer, Nippon Cups, Rollinge Cups, 
DM, Sommerlejr, landsholdstræninger, osv. Alle sammen virkelig gode aktiviteter, som 
deltagerne altid er glade for at deltage i. Disse aktiviteter er så vigtige for udviklingen af 
vores sport og organisation fordi de er med til at begejstre, motivere og udvikle vores 
medlemmer, de skaber energi, der kommer tilbage i klubberne, de skaber tilknytning til 
sporten, så vi holder fast i medlemmerne, osv. Tilslutningen til aktiviteterne kan svinge, 
og er ikke altid helt så stor, som vi kunne tænke os. Selv på faste tilbagevendende og 
populære aktiviteter, skal vi følge med udviklingen og turde forny os – det kan være i 
formen, indholdet, annonceringen, og meget mere. Og det synes jeg også vi / 
udvalgene generelt er gode til.  
 
I denne sæson har vi desværre aflyst to af vores – ja man kan jo næsten kalde dem – 
’signatur-aktiviteter’ – Danish Open og Reaktionsbanemesterskaberne.  
 
Der bliver lagt et rigtig stort arbejde i planlægning og forberedelser til den slags 
arrangementer – næsten uanset hvor mange deltagere der kommer. Et aflyst 
arrangement har allerede krævet mange frivillige arbejdstimer – så alene af den grund 
er det bare så ærgerligt især for dem, der har lagt kræfter i at få det op at stå.  
 
Derudover er vi jo rigtig mange, der bare synes, at det er super ærgerligt, at det ikke 
lykkedes at få stor nok tilslutning til netop disse to aktiviteter, som vi jo betragter, som 
nogle af årets højdepunkter. Vi må evaluere, hvad vi kan gøre for at forbedre 



mulighederne næste gang. Og forhåbentlig er der stadig frivillige kræfter, der har lyst til 
at være med igen.  
 
Men inden vi bliver slået helt ud, når en aktivitet ikke får helt så mange tilmeldinger som 
vi havde håbet eller troet på – så skal vi huske, at vi er kun 1.000 medlemmer, der er 
fordelt på kvinder og mænd i alderen 3 til +60, fordelt på klubber, der træner hhv. Ju-
Jutsu / Jiu-Jitsu / Aikido, der primært træner selvforsvar / fighting / RBM, osv. Vi er en 
ret lille og ret spraglet forsamling. Jeg tror ikke, at den største udfordring er, at vi er 
’spraglet’. Det kan faktisk være en stor styrke. Den største udfordring er, at vi ikke er ret 
mange, - som er fordelt på et relativt stort antal klubber.  
 
Jeg vil gerne pointere, at der IKKE er noget som helst i vejen med at være en lille klub. 
Man kan sagtens være en rigtig god klub med f.eks. under 25 medlemmer, hvor der 
både er god træning med høj kvalitet, godt klubmiljø og tilfredse medlemmer. Mindre 
klubber har bare nogle udfordringer, som større klubber ikke har i samme udstrækning.  
Jo større klubben er – jo flere frivillige kræfter vil der alt andet lige være for at løfte 
klubbens opgaver – og jo bedre mulighed har man for at udvikle nye trænere, talenter, 
osv.  
 
Én af de mange ting, vi har haft fokus på i år – og som vi fortsat vil have fokus på er, at 
understøtte klubbernes mulighed for at udvikle sig. Vi har faktisk allerede mange 
muligheder for at støtte klubberne i dette, og vi har hele tiden fokus på at skabe flere. 
 
Her op til sæsonafslutning, hvor forberedelserne til den nye sæson gerne skulle være 
rigtig godt i gang i klubberne, vil vi synliggøre de mange tilbud, som vi håber I klubber 
vil tage imod.    
 

• En god sæsonstart (tips, tricks, tjek-liste og erfaringsudveksling) 
• Ju-Jitsu’ens Uge (får nyt navn) Åbent Hus i alle klubber) 
• Selvforsvar for kvinder (relancering af opdateret koncept) 
• Klublederforum (netværk for klubledere til info, dialog og erfa-udveksling) 
• Klubudvikling (360-graders coaching) 
• Sparring og hjælp til klubbens udvikling  
• Klublederuddannelse 
• Træneruddannelse 
• ’Bevæg dig for livet’ (DIFs og DGIs fælles visions-projekt) 

 
Som jeg har nævnt mange gange tidligere – så kan vi som bestyrelse og udvalg sætte 
nok så mange fine initiativer i gang, - men hvis en klub ikke har lysten til at udvikle sig, 
så kommer det heller ikke til at ske. Så jeg håber, at I klubber har lysten til at udvikle og 
styrke jeres egen klub, og til at hjælpe med at løfte hinanden til et andet niveau.  
 
Elitens resultater er jo så flot nævnt i Sportsudvalgets beretning, men jeg vil alligevel 
gerne fremhæve top-resultaterne:  
 

• Senior VM, Malmø, November 2018 
o Bronze til Rebekka Dahl (-55 kg) 

 
• VM - U18 og U21, Abu Dhabi, Marts 2019  

o U21 – Guld til Sebastian Lund (-69 kg) 
o U21 – Guld til Liva Tanzer (-70 kg) 
o U21 – Bronze til Joachim Rasmussen (-77 kg) 



o U18 – Bronze til Simon Dalsgaard (-73 kg) 
o U18 – ’Best Female Fighter’ pokal til Liva Tanzer 

 
• EM - U18 og U21, Bologna, Oktober 2018 

o U21 – Sølv til Liva Tanzer (-70 kg) 
 
Endnu engang virkelig flotte resultater, der fortjener et meget stort tillykke til alle 
medaljetagerne – men selvfølgelig også til hele holdet, Landstræner-truppen, 
Sportsudvalget – og ikke mindst alle der støtter op om kæmperne i dagligdagen.  
 
VM i Malmø i november 2018 blev gjort til lidt af en dansker fest. Hvor var det bare 
skønt at se så mange danskere tage turen over Øresund for at heppe på de danske 
kæmpere, og for at se og opleve et stort internationalt mesterskab.  
Jeg havde så også glæden af, at DIFs næstformand Hans Natorp var til stede ved 
mesterskabet det meste af lørdagen. Hans Natorp har tidligere deltaget i møder med 
JJIFs formand og bestyrelse, har i øvrigt mange erfaringer fra andre idrætsgrene, som 
vi kan lære af eller spejle os i. Det gav anledning til mange gode snakke omkring elite, 
internationale relationer og vores position i det politiske spil der foregår i store 
internationale sports-forbund. 
 
Vores økonomi bliver præsenteret og drøftet som separat punkt på Årsmødets 
dagsorden – men jeg vil ikke undlade at nævne, at vi har det stramt med at få pengene 
til at slå til. Som nævnt allerede sidste år, er DJUs tilskud fra DIF reduceret, og 
samtidigt er justeringen af fordelingsnøglen mellem Judo og JJ ikke helt til vores fordel. 
Vi får derfor små 100.000 kr. mindre end tidligere år,- og samtidigt har vi behov for at 
budgettere med udgifter til nye initiativer, der udvikler vores sport og organisation. Det 
har være helt umuligt at få driftsbudgettet til at løbe rundt – og derfor er alle udvalg 
blevet bedt om at skære ind til benet – finde muligheder for at reducere omkostninger 
og øge indtægter, uden at det påvirker vores sportslige aktivitet og udvikling negativt. 
Det er nok nemmere sagt end gjort – men alle har forsøgt. Vi har heldigvis en pæn 
opsparing, og den er vi villige til at trække på for så vidt det angår udviklende initiativer. 
Men det er vores holdning, at ’daglig drift’ skal kunne løbe rundt.  
Vi har derfor set os nødsaget til at regulere i priser for f.eks. licenser, gradueringer, 
fællestræninger, kørsel, osv. Dette vil blive præsenteret på Årsmødet.  
 
 
’Årets Klub 2018’ hæderen gik til Bramming Ju-Jutsu Klub. Noget der er 
kendetegnende for klubben er det meget store engagement, der udvises fra både 
bestyrelse og trænere, - et engagement der smitter af på deres omgivelser. Det er en 
klub med ambitioner, og de gør hvad de kan for hele tiden at udvikle sig til at blive en 
større og stærkere klub. Endnu engang - Stort tillykke og tak til Bramming Ju-Jutsu.  
 
’Årets Frivillige 2018’ blev tildelt Sten Jensen fra Holbæk Budo Skole. Sten er en ægte 
ildsjæd, der altid er i godt humør og spreder god energi omkring ham. Sten har være 
træner og leder i Holbæk, og han er altid villig til at hjælpe til, hvor han kan – f.eks. som 
gæstetræner, promovering af RBM, initiativtager til diverse fællestræninger i det 
daglige, osv. Endnu engang stort tak til Sten – og tillykke med den velfortjente pris.  
 
Begge priser uddeles igen på Årsmødet i juni 2019.  
 
 
 



Afslutningsvis vil jeg runde af med en velfortjent stor tak til rigtig mange: 
 
Jeg vil 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. Karina er nu gået på barsel, og indtil 
hun er tilbage er Karinas opgaver fordelt mellem DJUs sekretariat (Vini og Susanne), 
DJUs Hovedbestyrelse, Ju-Jitsu Danmarks bestyrelse og enkelte udvalgsformænd.  
 
Også en tak til DJUs Hovedbestyrelse for et rigtig fint samarbejde. Judo Danmark 
udskiftede to repræsentanter i Hovedbestyrelsen efter Årsmødet 2018, og det har været 
en fornøjelse af arbejde sammen med Søren Studsgaard og Flemming Jensen. 
Thomas Bengtsen har valgt at trække sig som formand for DJU pga for stort 
arbejdspres, så hermed også en stor tak til Thomas, der nu har båret 
formandskasketten i 4 år.  
 
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. I får en krammer og en ekstra tak på mødet 
J 
 
Det har været et spændende år, især fordi grundstenene for den udvikling vi så gerne 
har villet i så lang tid er ved at være lagt. Så jeg glæder mig allerede til den kommende 
sæson J  
 
 
Lisbeth Hansen 
Maj 2019  
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ÅRSBERETNING FOR TEKNISK UDVALG 2019 

 

Lige som de foregående år, har der været afholdt stilartsspecifikke arrangementer, der beskrives i 

Palles og Boes beretninger. 

Der har derudover fortsat, i begge stilarter, været fokus på udvikling eller implementering af 

pensum i de 2 stilarter. 

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. 

 

Udvikling og vedligeholdelse af vores pensum er jo et arbejde der aldrig slutter, og det er dejligt der 

er fokus på dette i begge stilarter. 

 

Det er fortsat vores mål i Teknisk Udvalg, at vi bliver bedre til at inspirere hinanden på tværs af 

klubber og stilarter.  

 

Vores mål for den kommende sæson er derfor, at vi skal holde minimum et, velbesøgt, 

arrangement med fokus på instruktørudvikling på tværs af de 2 JJ-stilarter. 

 

 

Mvh 

 

Carsten Mortensen 

Formand for teknisk udvalg JJDK 
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JIU-JITSU STILARTSUDVALGETS ÅRSBERETNING 2019 

 

Vi har afholdt følgende arrangementer: 

 

DAN kollegiemøde 

VM2 (vedligeholdelse af gradueringsret) 

Nationalgradueringer  

Kata kursus 

Jiu-Jitsu pensumtræning 

 

På DAN kollegiemødet blev det præciseret at stilartsudvalget ved nationalgradueringer står for at 

annoncer gradueringsdommer til 1.kyu og afholde udgiften, på samme vis som ved dan grader.  

Der skal derfor medbringes et hvidt gradueringsmærke ved 1. kyu graduering. 

Tillykke til  Marianne Gantriis Poulsen  1. dan 

                    Gunni Mikkelsen  1. dan 

                    Andreas Hansen  1.  dan 

 

På udvalgets vegne 

Boe Byvard 

Formand for Jiu-Jitsu stilarten 
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ÅRSRAPPORT FOR JU-JUTSU STILARTS UDVALG 2018/2019 

 

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☺ 

 

2018/19 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 på at der var en rød tråd gennem lejren for Ju-jutsu så eleverne 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 2019. 

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. 

I 2019 har vi taget talentfulde træneremner fra egne rækker til at undervise, så de kan komme med 

fornyet energi og dynamik. Vi ønsker også at de nye instruktører skal føle sig værdsat for deres 

mange års træning.  

Endvidere har vi valgt at have Vitja fra Slovenien som instruktør på sommerlejren, idet SU blev 

inspireret netop af Vitja da SU besøgte Slovenien. 

 

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. 

Sidenhen har vi forsøgt at holde nogle pensum træninger for at få nogle ord på de tanker og ideer 

der er kommet ifm. udviklingen af pensum.  

En dag i oktober (Holbæk) hvor to grupper var repræsenteret. Gruppen for Aikido og gruppen for 

Newaza havde lavet nogle fine oplæg til de første bælter. 

Vi forsøgte også i Ribe i marts, men ingen tilmeldte sig og dermed en aflysning, hvilket var meget 

skuffende. 

 

SU ønsker en stor involvering af grupperne, og håber på en hurtig proces med stærk udvikling og 

færdiggørelse af ændringer til pensum. Men realistisk set, ud fra hvor lidt der er kommet på plads, 

ønsker SU lige at evaluere situationen. Skal vi fortætte ændringsprocessen eller sætte i bero eller 

bare gøre det anderledes. 
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Dan gradueringer:  

Jesper Wærens, Greve 1 dan 

Alberte Wærens, Greve 1. dan 

Michael Sørensen, Trekroner 1 dan 

Patrick Herløv, Greve 1 dan 

Rasmus Weihrauch, Greve 1 dan 

Rebekka Dahl, Hillerød 1 dan 

Sebastian Lund, 1 dan 

 

Herligt der også er landsholdskæmpere oppe til graduering, og dermed vist vejen for andre 

kæmpere. 

 

Indsats overfor klubber: 

Su efterspørger interesse fra klubberne, hvis disse ønsker besøg fra SU med henblik 

speciel træninger. 

 

Husk en lille en til Dan kollegie mødet, fra de nye danbærere ☺  

Med venlig hilsen 

Stilartsudvalget 
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ÅRSBERETNING INFORMATIONSUDVALG  

 
 

Status 
Udvalgets faste ressourcer består af Birgitte Dalsgaard, Jacob Leth Halldorsson, Michelle 
Natali Jensen, Allan Madsen, Markus Tang-Jensen og Nadia Misimi – og med stor hjælp 
og støtte fra Susanne Hasselgreen.  
 
Det sidste år har fokus været på at oparbejde en større opmærksomhed på bredden via 
bl.a. flere breddeartikler ved opslag på Facebook mv.  
 
Dette har helt konkret udmøntet sig i flere artikler om bl.a. 14-årige Josefine fra Skovlunde, 
der er eneste pige på et hold med lutter voksne mænd, en artikel hvor vi interviewede 
Patrick og Alberte (Greve), der begge havde kurs mod det sorte bælte (som de også tog 
begge to!) og i en artikel om den faste kæmper på måtten hver uge i Rødovre, 68-årige 
Vivi fra Rødovre. Derudover har vi bragt hyppige opslag på Facebook ved de 
arrangementer, udvalget har deltaget i.  
 
Udvalget hører meget gerne fra klubber, der har forslag til emner, vi kan skrive 
breddeartikler om! 
 
Sideløbende med dette har udvalget driftet hjemmesiden og fastholdt det eksisterende 
setup på fighting-delen af sporten ift. dækning af VM og EM på egne kanaler, ligesom det 
også lykkedes udvalget at få presseomtale hos DR, da Rebekka Ziska Dahl vandt bronze 
ved VM.  
 
Strategien for brugen af vores officielle Facebook-kanal er blevet realiseret hele året. 
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 kunne godt bruge en vitaminindsprøjtning af nye, friske kræfter.  Udvalget har det 
seneste år været under pres på forskellig vis, og selvom alle har budt ind med den tid og 
de kræfter, de kunne, har udvalget ikke været i stand til at løfte ret meget andet end 
driftsopgaver.  
 
Det håber vi på at kunne ændre – og meget gerne ved hjælp fra nye folk.  
 
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 
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kender du en – eller har du selv mod på at byde ind på opgaven – så tøv ikke med at 
række hånden op!   
 
Udvalgets fokus for det næste år er uændret: Fastholdelse af dækning af EM og VM og 
øget fokus på bredden.    
 
På udvalget vegne 
 
Nadia Misimi 
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ÅRSBERETNING FOR SPORTSUDVALGET  
 

Udvalgsmedlemmer: 

Sportschef (formand):  Claus Tobiasen  

Landsholdstræner:  Lazar Kuburovic 

Holdleder:   Tonie Dahl 

  

Øvrige: 

Ass. landsholdstræner: Mathias Brix Willard 

Regionstræner vest: Bo Jin Pedersen 

Regionstræner øst:  Mikkel Brix Willard         

Talenttræner vest: Emil Jensen 

Charlotte Willard:  Planlægning af bruttotræninger 

 

Forandringens år… 

I 2018 blev JJIF-Udvalget delt, således at dommerne kom under stævne/dommer-udvalget. Sportschef, 

landstræner og holdleder blev til SPORTSUDVALGET med Carsten Holbæk som kontaktperson til 

bestyrelsen. 

I løbet af 2018 har trænerteamet, der tog over efter Anders, med Lazar som landstræner, Mathias W som 

assisterende landstræner samt Mikkel W og Bo som regionaltræner, skabt en positiv udvikling af 

bruttolandsholdet. Trænerteamet har udviklet sig, fundet deres egen stil og fået skabt et godt 

træningsmiljø, støttet af specielt vores holdleder. 

 

Delingen af udvalget og den forholdsvis nye trænerkonstellation giver nye samarbejdsflader og kræver, at vi 

er meget opmærksomme omkring kommunikation og koordinering. Det gælder ikke mindst i forbindelse 

med de store stævner, hvor der skal udtages kæmpere, findes coaches og dommere (der kan få de 

nødvendige fridage) arrangere rejse og ophold for disse samt eventuelle tekniske eller ledelsesmæssige 

delegerede. Ikke mindst fordi vi er meget presset på økonomien. Det er et tidskrævende og utaknemmeligt 

job. 

 

I forbindelse med bruttotræningerne har vi i 2018 forsøgt at lægge flere elementer ind som f.eks. besøg af 

en diætist, undervisning i sekretariatsopgaver (stævner) og besøg af en sportsmassør. Denne tilgang 

arbejdes der videre med i 2019. 

 

Resultater ved større internationale turneringer i 2018: 

Vi har en meget ung bruttotrup, således var de 2 ældste stævneaktive seniorer blot 22 år. Danmark har 

derfor kunnet glæde sig over rigtig flotte resultater i alle de tre alderskategorier (Seniorer, U21 og U18), der 

er repræsenteret i bruttotruppen.  
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Gruppen U21 år har været stærk i 2018, ud over de rutinerede kæmpere har også nye, gjort det godt. 

Resultaterne er således kommet som perler på en snor. Derudover har vi i både seniorklassen og U18 år set 

fine takter og flotte resultater.  

På et niveau, hvor de små marginaler tæller, har vi med glæde kunnet notere os, at rigtig mange af vores 

kæmpere som minimum er nået til bronzefinalerne i år. 

Vi har på nuværende tidspunkt ikke nogen Duo-par i bruttotruppen i Danmark og desværre er disciplinen 

også international noget presset. Det er dog stadig et mål at vi får et men gerne flere duo-hold på højt plan 

igen. 

 

 

Medaljeplaceringer til Grand Slam samt EM og VM: 

Verdensmesterskaberne U18 år og U21 år (Abu Dhabi) – Marts - 6 deltagere 

U21 år 

Guld: Sebastian Lund -69 kg og Liva Tanzer Christiansen -70 kg 

Bronze: Joachim Rasmussen -77 kg 

U18 år 

Bronze: Simon Dalsgaard -73 kg 

Liva Tanzer Christiansen fik ”best female figther” pokalen 

 

Paris Open – JJIF seniorstævne – April - 12 deltagere 

Senior – Grand Slam 

Sølv: Rebekka Elisabeth Dahl -55 kg 

 

Senior EM 

Ingen deltagere fra DK, da begge de udtagne takkede nej 

 

Balkan Open  + U18 og U21 – (Athen) September - 14 deltagere 

Senior – Grand Slam 

Guld: Liva Tanzer Christiansen -70 kg, Adam Mustafa -85 kg 

Sølv: Rebekka Elisabeth Dahl -55 kg 

Bronze: Lucas Andersen -77 kg 

U21 år 

Guld: Liva Tanzer Christiansen -70 kg 

Sølv: Thor Baden Jørgensen -85 kg 

Bronze: Freja Jæger Poulsen -70 kg 

U18 år 

Sølv: Simon Dalsgaard Jonsson -73 kg, Marcus Nielsen -81 kg 

 

German Open – (Gelsenkirchen) – Oktober - 16 deltagere 

Senior – Grand Slam 

Guld: Mikkel Kailow -94 kg 

x-apple-data-detectors://4/
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Sølv: Rebekka Elisabeth Dahl – 55 kg 

Bronze: Jeppe Rassi Tellund – 62 kg 

U21 år 

Guld: Thor Baden Jørgensen -85 kg 

Bronze: Freja Poulsen -70 kg 

U18 år 

Guld: Marcus Nielsen -81 kg 

 

Ungdoms EM U18 og U21 (Bologna, Italien) – Oktober - 3 deltagere 

U21 år 

Sølv: Liva Tanzer Christiansen -70 kg 

 

Verdensmesterskaberne Senior (Malmø) – November - 7 deltagere 

Bronze: Rebekka Elisabeth Dahl – 55 kg 

 

Træningslejre 2018: 

Combat Camp i Sverige - Januar 

Sommerlejren – uge 27 – i år ikke særligt program for bruttolandsholdet. 

Træningslejr Grækenland august 

Træning for bruttolandsholdet – skiftevis øst og vest Danmark – ca. 1 gang om måneden. Hertil 

regelmæssige regionaltræninger. 

 

Kraftcentrene øst/vest 

I vest står Bo Jin Pedersen for regionaltræningerne, desuden er der startet et talenthold op før 

sommerferien med Emil Jensen som træner. Den daglige træning, bliver dog afholdt klubvis med 

regelmæssige regionaltræninger med Bo som træner. 

I øst står Lazar Kuborovic, Mathias Willard og Mikkel Willard for træningen i hverdagen. På begge sider af 

Storebælt oplever man en pæn interesse for at få lov til at træne med bruttolandsholdet og der er en del 

unge på vej. De er dog noget unge endnu. 

Øst/vest er der en rimelig god fordeling af deltagere til bruttotræningerne. I Vest er det primært Ribe og 

Bramming der leverer kæmpere til bruttolandsholdet. I øst har vi primært kæmpere fra Hillerød, men også 

Herlev, Høng, og Frederiksberg leverer til holdet.  

Dette ser dog ud til at flytte på sig og vi forventer flere klubber vil have kæmpere der finder vej til 

bruttolandsholdet i fremtiden. Særligt er vi opmærksomme på at Frederiksberg med deres søndagsinitiativ 

kommer til at byde ind med kæmpere fra hele oplandet – ja helt ned til Greve. 

 

Vi vil rigtig gerne have flere på bruttoholdet, men tit er der et meget stort spring, både teknisk og fysisk til 

bruttolandsholdet. Det betyder at man har en langt større risiko for en akut- eller overbelastnings-skade. 

Vi kigger derfor for minimumskrav for deltagelse og desuden at få etableret flere talenthold, som det Emil 

har startet op i Vest. Det er rigtig vigtigt, at de unge lære en god basisteknik (i den alder, hvor de er bedst 

x-apple-data-detectors://10/
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disponeret for det) samt at de vænner sig til en større træningsmængde – talenterne skal have både mere 

og bedre træning! 

Flere af de rutinerede kæmpere på landsholdet er godt i gang med DJU-Træneruddannelsen og kan på sigt 

godt løfte en opgave som talent- eller regionaltræner. Så er det bare op til nogle klubber at facilitere et 

Talenthold og ikke mindst anspore deres unge kæmpere at komme på holdene.   

  

Status på Bruttolandsholdet 

Moralen på bruttolandsholdet er generelt høj og vi oplever at de unge atleter har øje for mere end blot at 

fighte og vinde medaljer. Det fællesskab de er en del af, betyder meget for de unge og er med til at udvikle 

dem. 

Tiden er en knap ressource, når man vil til tops som eliteudøver og det er begrænset, hvad vores atleter 

kan få plads til ekstra i kalenderen. Alligevel tager vores kæmpere sig tid til andet end deres egen træning. 

Således deltog en del af kæmperne i arbejdet med det nye pensum i Ju-Jutsu, flere blev gradueret, 

herunder flere til dangrader og en ret stor del af gruppen deltager i trænerhusets kurser. Derudover er de 

unge gode til at deltage i breddeaktiviteterne og undervise i deres hjemmeklubber. 

Det vigtig, både for elitens udvikling på sigt, men også for vores sektions udvikling, at vi udvikler kæmpere 

med brede kompetencer og som har relationer/positioner uden for elitemiljøet.  

Stopper karrieren som top-atlet, skulle der gerne være en ny klar et andet sted i sektionen - JJ for livet. 

 

Når det så er sagt, så er kæmperne presset på både tid og ikke mindst økonomi, da deltagelse i stævner 

stort finanseres via egenbetaling.   

Skal Danmark fortsat have et seriøst elitearbejde og have en chance for topplaceringer, så er det 

nødvendigt at finde en vej til et fornuftigt budget.  

Et budget hvor kæmperne kan komme til de vigtigste stævner og lejre, få optimal træning, hvor de har 

adgang til en løbende behandling af kroppen, hvor de kan få korrekt kostvejledning og ikke mindst mental 

coaching.  

Kampen om penge og småting som manglende anerkendelse i form af en landsholdsdragt og evt. Sponseret 

udstyr er med til at kæmpere mister motivationen alt for tidligt.  

 

2018 var et skadesår for holdet. 

Der har været en del skader blandt kæmperne og et lille hold som vores er meget sårbart, når gode 

kæmpere er ude med en skade. Skavanker og genvordigheder er en del af at være elitesportsudøver, men 

vi tror på, at vi kan mindske omfanget og antallet af skader. Vi har derfor nu et ekstraordinært større fokus 

på at øge kæmpernes viden om, hvordan de passer på sig selv. 

 

Doping i vores sport 

Med OL i udsigt og dermed bedre muligheder for sponsorer og penge i sporten, kan man forvente at også 

vores sport på et tidspunkt bliver ramt af dopingsager for alvor. Den største fare for vores udøvere i DK er 

dog manglende viden. 

JJIF kræver at vores coaches gennemfører WADAs coach true, for at få lov til at coache til stævner.  
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Vi har pålagt alle vores kæmpere at gennemføre WADAs kursus eller antidoping Danmarks kursus for 

sportsudøvere.   

Danmark har aldrig haft en positiv test og det vil vi heller ikke have! 

  

Internationalt - JJ ved OL.....? 

Hvor vi tilbage i 2013 havde konkurrencedisciplinerne Duo og Fighting, er landskabet i dag mere broget og 

man har mere eller mindre udemokratisk indført følgende varianter: 

Show (Duo) - første gang i 2015 

Jiu-Jitsu  (Ne-Waza / BJJ) - første gang i 2014 

Para Games - første gang i 2018 

Full Contact Ju-Jitsu - første gang 2018 

Samtidig med dette er der i JJIF (vores internationale forbund) en forventning om, at vi får nogle discipliner 

med til OL i 2024 – hvilke det bliver og om det lykkes vides ikke. Men det virker lidt underligt, at man på 

den ene side kæmper med at identificere vores sport, så samtidig indfører nye for os underlige og 

overflødige konkurrenceformer. 

Udvalget følger udviklingen så godt vi kan og prioriterer at få vores sportschef, formand eller en anden fra 

udvalget med til de møder, der popper op til stævnerne. 

Ligeledes laver JJIF på mere eller mindre demokratiske måde og med kort varsel tilretninger og ændringer 

af organisation, med OL-deltagelse som begrundelse. Ingen tør åbent at kritisere dette, for er man ikke 

med, er man imod og så ryger man ud. Det skete for Henrik Sandberg, der i mange år havde stået i spidsen 

for dommerne på verdensplan. 

Det giver en del politisk støj og ændringer, som er svære at gennemskue. Vi prøver at skærme de unge 

atleter for denne del af det internationale miljø. 

Nogle ændringer påvirker dog atleterne: Man indførte i slutningen af november 2018 nye vægtklasser, igen 

var argumentet OL; for ikke at gøre forskel, skal der være lige mange vægtklasser for mænd og kvinder, 

derfor er der indført flere kvindeklasser..... 

Der blev også indført en ungdomskategori mere, så det ændres fra U15 og U12 til U16, U14 og U12. Rent 

aldersrelateret giver det god mening, men for os i Danmark, kan det godt give endnu større udfordringer 

med at afvikle vores stævner. 

 

World Games 2021 

JJ har siden 1997 (Lathi, Finland) været med på World Games programmet.  

Omend det i Danmark ikke er lige så prestigefyldt som OL og dermed ikke får samme opmærksomhed, er 

en WG-medalje det ypperligste en JJ fighter kan trække hjem i sin sportskarriere.  

 

World Games afholdes hvert 4. år under OL komiteens bevågenhed og vilkårene for at være på 

programmet er meget lig de krav man stiller til OL og kriterierne for at deltage følger kendte standarder fra 

OL discipliner. 

 

World Games 2021 bliver i USA og kvalifikation til WG er i fokus for seniorerne fra årsskiftet.  I årene 2019 

og 2020 giver placeringer ved bestemte stævner point til kvalifikationen. Der er kun et begrænset antal 
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pladser til JJ discipliner og efter der er kommet flere kvindeklasser til, skal der skæres endnu flere 

vægtklasser fra. Det betyder at kæmpere kan blive nødt til at skifte vægtklasse for at komme i en af WG 

klasserne.  

 

Vi ser således frem til et 2019 (som allerede er godt i gang) med både sportslige, økonomiske og politiske 

udfordringer. 

 

En stor tak til kæmperne, trænerteamet og dem som med eller uden officielle titler, støtter op omkring 

udviklingen af vores elite.  

 

På udvalgets vegne 

Claus Prien Tobiasen 
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BERETNING FOR JU-JITSU DANMARK BREDDEUDVALGET  

 

Et år er lang tid og så alligevel…… 

Som et helt nyt udvalg uden ret mange faste arrangementer (faktisk kun Ju-Jitsu Sommerlejren) og 

en helt ny struktur udenom os er året siden forrige årsmøde forløbet med meget hurtige skridt og 

masser af ny viden, strukturering og forberedelse. 

Breddeudvalget har som sit fokus at være der for alle vores Ju-Jitsu medlemmer og med en meget 

bred vifte af indsatsområder. Vi bærer således en stor del af den nye strategi, som den blev 

vedtaget ved forrige årsmøde. Vi har ikke så mange faste arrangementer endnu, men skal udvikle 

en masse. 

Vi skal understøtte udvikling af det organisatoriske arbejde (mest på klubniveau) samt vækst og 

fastholdelse af medlemmer. Det har vi anvendt den første tid til at sætte os ind i og fordele opgaver 

i forhold til. 

Rent konkret har vi opdelt os på følgende måde og arbejdet med følgende. 

Sten Jensen: Klubsamarbejde (internt og eksternt) 

Tom Hansen: Understøtte klubudvikling 

Lasse Svane Weimar: Børn og Unge 

Bjarne Andersen: ikke noget særskilt område 

Simon Bank: Piger / Kvinder samt sommerlejr 

 

Klubsamarbejde. 

Sten har været fysisk ude og træne eller undervise i en del klubber på Sjælland, som ikke allerede 

er medlem af Ju-Jitsu Danmark. Dette har skabt en del kontakter, som vi vil arbejde videre med. 

Formålet er at åbne op overfor alle andre klubber i Danmark for, at vi på sigt måske kan 

samarbejde om at få større arrangementer med flere deltagere.  

Vi har åbnet vores fællestræninger og sommerlejr for alle Ju-Jitsuka i hele Danmark. Priser for 

vores egne medlemmer for deltagelse i disse arrangementer vil fremstå lavere end for ikke-

medlemmer. Det skyldes, at Ju-Jitsu Danmark yder tilskud til disse arrangementer (som til en 

masse andre af vores aktiviteter). Dette tilskud skal naturligvis gå til vores egne medlemmer. På 

den første fællestræning i april var der to deltagere ”udefra”. 

 

Klubudvikling. 

Tom har leveret input til spørgeskema til klubberne, hvor vi forespørger meget bredt om, hvad der 

er ønsket fra klubberne i forhold til hjælp. Det kan være alt over rapportering til kommunen (f.eks. 

regnskab eller medlemstal), finde frivillige (kasserer, opgaver i øvrigt), oprette og vedligeholde 

hjemmeside og så videre. Vi har sideløbende arbejdet med at finde nogen løsninger på de 

områder, som vi selv finder som værende relevante af hjælpe klubberne med. Nu skal vi have 

resultatet af spørgeskemaundersøgelsen tilbage, så vi kan koble de to og eventuelt lægge mere i 

posen, før vi kommer ud med konkrete tiltag og tilbud. 

Vi har udarbejdet en præsentation med praktiske og gennemførlige råd til at få nye medlemmer til 

at følge sig velkomne i klubben. På læsetidspunktet for beretningen skulle alle klubber gerne have 

fået tilsendt denne samt fået invitation til et par gennemgange af denne. 

Børn og unge. 
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Lasse har været sammen med Laura og Karina i denne forbindelse. Inden Breddeudvalget blev 

dannet, var der allerede aktiviteter i gang fra Laura og Karinas side. Det lå naturligvis lige for at 

blive en del af dette arbejde. Laura og Karina var allerede på plads med en ungelejr (for 13 – 23 

årige). Denne er gennemført med ca. 30 deltagere og en mere er i støbeskeen. 

 

Piger og Kvinder. 

Simon har deltaget på den første Instruktør konference i Danmark med temaet ”Vold mod kvinder”. 

Her blev dels gennemgået en masse information om, hvorledes det ser ud med vold mod kvinder i 

Danmark (bla. Indlæg fra Statens Institut for Folkesundhed og Statens klinik for voldtægtsofre). 

Derudover blev det naturligvis til netværksskabelse med en række andre instruktører i Danmark, 

der har fokus på dette område. 

Vi (Breddeudvalget) arbejder på at få et fælles forløb med ”Selvforsvar for kvinder” til at løbe af 

stablen efter sommerferien. Dette skal køre samtidig i så mange klubber i landet, som det er 

muligt. Helst så mange, så vi kan erklære os landsdækkende. Det vil indebære fælles reklame og 

fælles program eksekveret i den enkelte klub med lokale trænere.  

 

Øvrige aktiviteter. 

Som skrevet ovenfor har vi genstartet fællestræningerne. Den første løb af stablen i april og blev 

afholdt i Højby Budoklub på Fyn. Der kom 30 deltagere, som alle havde et par gode dage. Der var 

masser af træning. Aftenen var sat af til fælles underholdning og socialt samvær som også kørte 

rigtig godt.  

Den næste fællestræning er allerede fastlagt til 26 og 27. oktober 2019 og afholdes i Skovlunde. 

Du kan således allerede nu sætte kryds i kalenderen. 

Sommerlejren er også på vej. Den er stadig det største Ju-Jitsu Danmark arrangement, som vi har. 

I 2018 så vi ca. 180 deltagere, hvor langt de fleste deltog hele ugen. Det er stadig en fantastisk 

oplevelse at have så mange liggende gæster i en hel uge.  

Den blev afholdt på en folkeskole, hvor vi ikke havde noget fast personale til hjælp. Mad kom 

udefra, men alt andet skulle vi selv klare. Det lykkedes over al forventning. Masser af frivillige og 

masser af indsats fra alle. Det betyder, at vi nu også kan afholde sommerlejr på steder i Danmark, 

hvor der ikke lige er en klub eller et fast personale til at hjælpe. Tak for indsatsen til alle. 

 

Ovenstående er kun et lille blik på, hvad vi har foretaget os i årets løb, men af hensyn til pladsen 

har det været nødvendigt at prioritere indholdet. 

  

Alt i alt er vi nu godt i gang og endnu bedre forberedt til en ny sæson med en række af tiltag, som 

skal hjælpe vores klubber og vores medlemmer til at få endnu bedre oplevelser med Ju-Jitsu samt 

få opmærksomhed i resten af Danmark og tiltrækning af nye medlemmer. 

 

Tak til alle i Breddeudvalget for en god start på ”the long haul” og jeg ser frem til at arbejde videre i 

den nye sæson. 

Tak til alle klubber og deltagere på vores arrangementer. Husk at vi gerne vil have tilbagemelding 

på jeres oplevelser. Forslag til yderligere aktiviteter, som I ønsker, er også meget velkomne. 
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Kom og vær med på vores arrangementer, så vi kan få et endnu stærkere fællesskab. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Simon Bank 

Formand for Ju-Jitsu Danmark Breddeudvalget 

Simon.bank@ju-jitsu.dk 
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BERETNING FOR STÆVNE-/DOMMERUDVALGET 2018/2019 

 

På årsmødet 2018 blev der truffet beslutning om at ændre JJDK strukturen med fokus på en endnu 

mere dynamisk og harmonisk organisation med et bredere samarbejde mellem udvalgene. En af 

ændringerne i den nye pipeline var oprettelsen af stævne-/dommerudvalget, der afløste det gamle 

aktivitetsudvalg. Udvalgets fokus har været såvel nationale som internationale stævner og har haft 

følgende aktiviteter i løbet af året: 

 

4 kombinerede Rollinge- og Nippon Cups øst for Storebælt, hvoraf et indeholdt 

Sjællandsmesterskabet. 

 

4 kombinerede Rollinge- og Nippon Cups vest for Storebælt, hvoraf et indeholdt Jysk-/Fynsk 

Mesterskabet. 

 

Danmarksmesterskab i fighting med kæmpere fra 9 år. 

 

Danmarksmesterskab for rollinger. 

 

Herudover var der planlagt for Danish Open i fighting og reaktionsbanemesterskaberne, der 

desværre blev aflyst. 

 

De enkelte aktiviteter er beskrevet herunder af den/de stævneansvarlige: 

 

 

Nippon cup øst: 

 

I modsætning til vestkredsen har vi i øst oplevet en stigning i antallet af deltagere og et øget fokus 

på stævnerne. Efter en stille start med små 30 deltagere, har resten af stævnerne ligget på mellem 

40-50 deltagere. Når vi tager rollingerne med, har vi næsten hver gang været mellem 70-80 

kæmpere, hvilket giver god stemning, og masser af liv – på og uden for måtterne. 

Hvad skyldes så stigningen: 

1. Vi har nu 2 svenske klubber som faste deltagere – Lomma og Söderskog IF. De er gode for 

10-15 kæmpere/rollinger til hvert stævne – og en masse entusiastiske forældre. Vi arbejder 

på at få flere deltagere fra de sydsvenske klubber med. 

2. Konkurrence om at vinde cuppen – og dermed en øget fokusering på at deltage. I år var 

Lomma, Herlev og Frederiksberg med helt fremme i kampen, som endte med at 

Frederiksberg fik pokalen med hjem for 2. gang i træk. 

3. At flere klubber har en person, der laver samlede tilmeldinger eller er koordinatoren ude i 

klubberne. De unge er ikke altid selv opmærksomme på stævnerne, og har brug for at blive 

mindet om og guidet i tilmeldingerne. 

4. Spredningen – i denne sæson nåede 10 klubber at være repræsenteret ved stævnerne. 

Det giver en langt større mulighed for deltagere end vest, hvor der pt. er 4 klubber og en 
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efterskole som udgangspunkt for stævnerne. Jeg oplever at flere klubber har øget fokus på 

fightingen med tilsvarende øget deltagerantal – f.eks er Greve nu atter med til stævnerne. 

 

Til gengæld er der stadig nogle udfordringer: 

1. En del kæmpere prioriterer ikke stævnerne, så det betyder at en del kæmpere kun er med i 

et eller 2 stævner. Med et gennemsnit på 40 kæmpere er det små 70 forskellige kæmpere, 

der har været med i forskellige omfang – tænk hvis alle kom hver gang. 

2. I år har 3 stævner været i Holbæk og 1 i Høng. Jeg arbejder på, at vi næste år kan være i 

Holbæk – Herlev – Frederiksberg – Høng, da det er sjovere for alle at komme rundt hos 

hinanden. 

3. Bordpersonel – her har jeg været hårdt ramt. Heldigvis er der nu uddannet en gruppe, som 

jeg håber er til rådighed i den kommende sæson. 

4. Og en generel bekymring omkring, at det stadig kan være svært at krydse 

Storebæltsbroen. 

Tonny Tang 

 

Rollinge Cup øst + rollinge DM: 

 

Med hensyn til Rollinge cup øst synes jeg det er gået super godt i 2018/19. 
Vi har haft en stabil tilmelding på mellem 25 og 32 tilmeldinger til hvert stævne. 
Der var nogen usikkerhed, hos forældrene, da vi startede med at slå Nippon og Rollinge cup 
sammen. Men på grund af god forældre opbakning har vi kunne lave vores egen lille skovtur og 
haft en fest derpå. 
 
Til næste år håber jeg på, at vi kan få nogle større stævner. Jeg vil gerne op på 40 deltagere pr. 
gang. Og jeg vil se om jeg ikke kan komme ud og vise Rollinge cup frem i nogle af de klubber, der 
har masser af rollinger, men ikke har været af sted endnu. 
  
I år havde vi vores første Rollinge DM hvor vi nåede 32 tilmeldinger fra 7 forskellige klubber. Der 
var en fest blandt publikum, og den eneste klage var, at der var for stort forskel på vægten i +38. 
 
Så læringen der på er at her, skal der være flere vægtklasser, eller også skal der på portalen 
skrives den præcise vægt ind så jeg selv kan blande dem hvor de passer bedst. Den sidste er den 
jeg selv satser på. 
Der er også lidt forskel på, hvordan vi afholder stævnet i Jylland og på Sjælland. Men det giver jo 
en masse læring. Jeg har aftalt med Bente (RC stævneleder vest) at jeg kommer over og får lidt 
undervisning i deres system, så jeg måske kan bruge det herovre. 
 
Så det er vel en succes hvis vi kan lære af hinanden på tværs af broen. 
 
 
Martin Becker Nielsen 
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Rollingecup vest: 

 

Igen i år har det været en stor fornøjelse at være stævneleder for rollingecup.  

 

Det var den første sæson hvor NC og RC blev afviklet sammen. Det har virket rigtig godt og som 

sædvanligt var der god stemning, både på måtterne og blandt publikum. 

 

Der har været en dalende tilslutning til stævnerne. Nogle af de ældste rollinger glæder sig til at 

rykke op på børneholdet, hvor de skal møde nye kæmpere.  

 

Det har også været dejligt at opleve dommerne tage sig tid til at forklare rollingerne, hvorfor de 

dømte, som de gjorde.  

 

Sæsonen sluttede med det første DM for rollinger, som blev afviklet i Høng.  

 

Jeg vil gerne takke klubberne for jeres praktiske arbejde i forbindelse med stævnerne og for godt 

humør og hjælpsomhed.  

 

Bente Bodenhoff 

 

Nippon Cup vest: 

 

Sæsonen igennem har desværre været præget af en dalende tilslutning til stævnerne, hvilket 

skyldes, at flere klubber har valgt at prioritere andre ting end fighting. At flere klubber prioriterer 

anderledes end tidligere får desværre en direkte betydning for de medlemmer, der så vælger at 

stille op, idet flere puljer kæmpes som bedst af 3 eller med oprykninger både i vægtklasser og 

kategorier.  

 

Den langsigtede effekt af dette kan betyde endnu færre kæmpere, da de unge mennesker ikke har 

lyst til at stille op, hvis der sker for stor oprykning overfor en alt for stærk modstander. Vi ser ikke 

kun færre kæmpere til Rollinge Cup og Nippon Cup, men også til DM og nu i skrivende stund til 

Danish Open. Fortsætter tendensen, så er det min frygt, at vi om kort tid har så få tilmeldte til 

stævnerne, at vi må aflyse dem - og måske helt droppe at tilbyde dem til vores medlemmer - i hvert 

tilfælde i vest Danmark, hvor vi ser de største udfordringer. Det vil ydermere kunne få den 

betydning, at vi om få år på det internationale plan ikke længere kan bryste os af at have en stærk 

elite, da grundstammen på sigt vil forsvinde og dermed ikke være med til at skabe et flow af nye 

dygtige talenter. 

 

Hvordan kan vi så vende denne tendens? Ja - i bund og grund handler det jo om noget ganske 

enkelt - nemlig at klubberne støtter bedre op. Hvis klubberne/medlemmerne har et ønske om, at vi 

skal have disse stævner, så skal de klubansvarlige være bedre til at skubbe på og motivere deres 

medlemmer, så vi kan få fyldt puljerne op, og dermed gøre stævnerne mere interessante.  

 

Kenneth Benfeldt 
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DM: 

 

Ribe Ju-Jutsu Klub har flere gange tidligere stået som vært af DM - og valgte også i denne sæson 

at varetage hvervet som vært. Som altid, når stævnet afvikles i denne jyske klub, så er der styr på 

selv de små detaljer. T-shirts til alle officials, så de var lette at genkende for publikum. Vandflasker 

med navn til alle hjælperne, så ingen gik tørstige rundt under de mange opgaver. Et veluddannet 

bordpersonale, der havde styr på hver enkel funktion - uanset om det var opgaven med stopur, 

papir, eller pc. En topmotiveret dommerstand, og en god forplejning til dem der hjalp i de enkelte 

funktioner. Resultatet af disse forberedelser skabte rammerne om et godt stævne, der dog var 

væsentlig mindre end vi nogensinde har oplevet før. Med et deltagerantal, der kun lige passerede 

50, er her også noget at arbejde på i hele landet, hvor klubberne opfordres til at skubbe på, så vi 

får kæmperne afsted - også selv om det betyder at man skal krydse Storebælt, hvilket måske ind 

imellem kan være årsag til, at vi ser en deltagerflugt.  

 

På trods af det lave deltagerantal, så blev det en rigtig god dag for alle. Stævnet åbnede på 

flotteste hvis med en mørklagt hal, hvor måttekanten var prydet med små lanterner, der viste vejen 

for kæmperne, der trådte ud af røgtågen og med projektører blev fulgt ind i hallen. De 9 klubber 

der var repræsenterede gik ind med hvert deres flotte skilte, som Ribe havde fået udarbejdet. Efter 

et par taler gik kampene igang og det må siges, at alle var topmotiverede. Rigtig gode kampe med 

højt engagement på måtten, god stemning blandt publikum, og kun ganske få og små skader 

blandt kæmperne. 

 

Efter finalekampene blev der uddelt flotte medaljer og naturligvis også en række sponsorgaver fra 

Nippon Sport, hvorefter det var tid til at køre hjem med en række gode oplevelser i bagagen. 

 

Kenneth Benfeldt 

 

 

Danish Open: 

 

Desværre måtte vi aflyse Danish Open 2019, da det lave deltagerantal betød, at vi ikke kunne 

sammensætte nogle fornuftige og sportslig ansvarlige grupper. Især det lave danske deltagerantal 

var skuffende. Heldigvis har vi allerede fået en række positive tilkendegivelser fra svenske og 

hollandske deltagere, der alle meget gerne vil være med i 2020. Vi regner derfor med, at næste års 

Danish Open vil kunne præsentere en række kæmpere – ikke kun fra Danmark, men også fra de 

Nordeuropæiske lande. 

En special tak til Martin og Jens Erik for samarbejdet omkring stævnerne, til dommerne og resten 

af udvalget. 

 

Tonny Tang 
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Reaktionsbanemesterskaberne: 

 

På sommerlejren 2018 afholdt vi et mini reaktionsbanemesterskab med fin deltagelse og glade 

deltagere. Karavanen blev i efteråret inviteret over til Fredericias lejr i efterårsferien. I løbet af 

dagen havde vi fået lov at lave et par træningspas, så både ju-jutsu og judo børn kunne få en ide 

om, hvad reaktionsbane går ud på. Efter optankning med hjemmelavede burgers, gik det løs med 

en reaktionsbane udendørs. Det blev en god dag/aften. 

 

Siden da har karavanen været forbi Høng, Bramming, Hillerød og Frederiksberg. Det er lykkedes 

at få nye klubber med på vognen, men desværre har interessen fra det "traditionelle" RBM været 

dalende, nogle er faldet helt fra. Så resultatet er desværre, at der igen i år ikke var deltagere nok til 

at Reaktionsbanen kunne gennemføres her i foråret.  

Vi satser på endnu en gang at lave et mini RBM på sommerlejren. Hvad fremtiden så bringer vil 

tiden vise.  

 

Marianne Poulsen 

 

 

 

JJIF dommerne 

Hermed beretningen for vores dommer aktiviteter! 

 

Igen i år har vi haft et dommerkursus med et godt fremmøde. Vi var alle samlet i Brammings gode 

lokaler og meget aktivitet i de forskellige grupper. 

Kurset afsluttede som sædvane med en teoritest lørdag aften og et Nippon Cup om søndagen, 

hvor der var praktisk test af nye samt udnævnelse af dommere til en højere licens. 

 

Standarden på danske dommere er god sammenlignet med udlandet! 

Vi har da også i år, som alle andre år, haft dommere til forskellige internationale turneringer. Blandt 

andet har Danmarks dommere deltaget i: 

Nippon Cup Øst/Vest, Danish Open, Ungdoms VM Abu Dhabi, Paris Open, Senior EM, Polen, 

Balkan Open, German Open, Senior VM i Malmø samt lidt enkelte stævner nogle dommere har 

ansøgt om at tage til.  

 

Alt i alt god aktivitet i gruppen samt et rigtig godt sammenhold. 

 

Regler: Der er kommet nogle regelændringer som er oversat, men næste samtidig blev der så 

også ændret i vægtklasserne, hvilket vi i Danmark ikke er så begejstret over! 
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Disse nye vægtklasser er kommet ud fra en politisk beslutning fra JJIF`s bestyrelse hvor man 

tilføjer nogle meget lette klasser for at behage Asien. (Ikke lige min ”kop te”), men desværre styre 

penge meget i sporten. 

Dette nye regelsæt ligger næsten klar i trykker hos Sportsudvalget, skulle jeg mene…. 

 

JJIF: Ærgerligt at det er endt sådan efter mange rigtig gode år i JJIF. JJIF var ellers et rigtig godt 

demokratisk Sportsforbund, indtil der kom der flere lande ind og nogle med mange penge: (så løb 

det hele løbskt.)  

 

Opfordring: Det bedste vi i Danmark kan gøre er at holde os til JJEU/Europa da de har en 

demokratisk forretningsgang! 

 

Sandberg        

 

 

Til sidst vil jeg benytte lejligheden til at sige tak til alle dem, der har ydet en indsats for at vi kunne 

få så gode stævner som muligt. Det gælder både forældre, der stod på sidelinjen og heppede, 

klubbernes coaches, der brugte energi på at forberede deres kæmpere og få dem til at yde deres 

bedste på måtten, bordpersonalet som sikrede tiden og pointene var de rigtige under kampene, 

dommerne for deres engagement under kampene, og de klubansvarlige for at stille faciliteter til 

rådighed, så vi kunne afholdes vores stævner. 

 

Jeg vil også gerne rette en tak til de klubber, der påtog sig værtsskabet til såvel små som store 

stævner. Jeg håber at I alle har oplevet at udvalget støtter op med såvel råd som praktisk arbejde, 

så ingen føler at opgaven som værtsholder er uoverskuelig. 

 

Ligeledes skylder jeg at sende en hilsen og en stor tak til Nippon Sport, der sæsonen igennem har 

støttet stævnerne med masser af sponsorgaver til både kæmpere og dommere. Det har en stor 

betydning for børnene at få en lille præmie med hjem sammen med et par ord om, at de har ydet 

en særlig indsats på måtten. 

 

Med ønske om en god sommer til jer alle – og et ønske om at klubberne i næste sæson har fokus 

på at sende medlemmerne afsted til stævnerne, så de bliver både sjovere, mere retfærdige og 

samtidige sikre uden for store spring mellem vægtklasserne. 

 

 

Kenneth Benfeldt 

Formand for stævne-/dommerudvalget 
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Udviklingskonsulentens beretning 

- Af udviklingskonsulent Karina Sørensen 

 

I mit arbejde som udviklingskonsulent har jeg tæt dialog med hhv. DJUs, Judo Danmarks og Ju-Jitsu Danmarks 

bestyrelse og udvalg, hvilket min beretning også vil bære præg af. Der kan derfor overlap mellem min og andre 

bestyrelsesmedlemmers beretninger.  

 

Forrige sæson bød på udarbejdelse af 4-årige strategiaftale i samarbejde med Danmarks Idrætsforbund. Denne 

strategiaftale er DJU godt i gang med at udrulle. Vi har haft første årlige statusmøde med DIF, hvilket var et 

positivt møde. Vi er rigtig godt på vej med de initiativer og tiltag, som har sat retningen frem til 2021. Nogle af 

initiativerne testes af i Ju-Jitsu Danmark, mens andre testes af i Judo Danmark. Når der er kommet erfaringer fra 

initiativerne vidensdeles erfaringerne mellem de to sektioner.  

 

Uden jeres opbakning til initiativerne er det ikke muligt at få dem realiseret. Jeg håber derfor, at I fortsat vil 

støtte op om projekterne. Du kan læse en light-udgave af strategiaftalen her: http://dju.dk/wp-

content/uploads/2016/12/DJU-strategi-i-pixi_bogsform-2017.pdf 

   

 
I denne sæson har jeg igen haft et fantastisk samarbejde med mange klubber og frivillige. I giver mig meget 

energi igennem jeres engagement og motivation for sporten. En stor tak for jeres åbenhed og for at dele jeres 

gode ideer og inputs. Vi får mange gode ideer fra jer og fra andre i idrættens verden, men desværre kan ikke 

alle ideer føres ud i livet med det samme, selvom det vil være utrolig spændende at arbejde videre med dem. 

Dette skyldes ikke modvillighed men derimod begrænset tid eller ikke nok frivillige kræfter til at løfte 

opgaverne.  

 

På de kommende sider vil jeg nævne nogle af de arbejdsopgaver og tiltag, som jeg har været involveret i.  

http://dju.dk/wp-content/uploads/2016/12/DJU-strategi-i-pixi_bogsform-2017.pdf
http://dju.dk/wp-content/uploads/2016/12/DJU-strategi-i-pixi_bogsform-2017.pdf
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Fastholdelse af unge 
Har I et godt idrætsmiljø for unge?  

 

Et af fokusområderne i DJUs strategiaftale med DIF er 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 derfor har en arbejdsgruppe i Ju-

Jitsu Danmark, bestående af Laura Vejlgaard (Frederiksberg Ju-Jutsu Klub), Lasse Svane Weimar 

(breddeudvalgsmedlem i Ju-Jitsu Danmark) og undertegnede, i 2018/2019 haft fokus på at imødekomme de 

unges ønsker og behov. Det har resulteret i følgende fokusområder:  

 

1. Etablering af ungearbejdsgrupper i hhv. øst og vest Danmark 

2. Afholdelse af ungelejr 

3. Aktiviteter ifm. ungelejr 

4. Oprette kommunikationsforum for de unge 

5. Afholde møder med de unge der hvor de er f.eks. til fællestræninger, sommerlejr m.v. 

6. Udpege projektklubber/foregangsklubber, som har et godt idrætsmiljø for unge 

7. Vidensdele erfaringer til alle landets klubber 

 

Flere af ovenstående fokusområder er testet af, bl.a. etablering af ungearbejdsgrupper samt afholdelse af 
ungelejr i Holbæk i november 2018. Ungelejren blev taget rigtig godt imod. Et par af de unge udtalte efter 
lejren:  

”Helt sikkert noget vi skal køre videre med”. 
 

”Det var pisse hyggeligt - en hel dag til at hygge og fælles arrangementer”. 

  

 
Foto: Billeder fra Ju-Jitsu Danmarks ungelejr i Holbæk, november 2018. 

 

Måske din klubs unge skal med på næste ungetiltag? 

 

En stor tak til Laura Vejlgaard og Lasse Svane Weimar for deres indsats i ungeprojektet. 
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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. Fastholdelse og rekruttering af piger og kvinder er vigtig, fordi vi ønsker at være en attraktiv 

sport for både mænd og kvinder. En kønsmæssigt velafbalanceret organisation vil skabe de nødvendige nuancer 

som gør, at judo er for alle. 

 

Judo Danmark har nedsat i kvindearbejdsgruppe med Julie Østergaard (Horsens Judo Klub), Ann Fredborg 

(Sjelle-Skjørring Judo) og undertegnede i spidsen. På baggrund af at lytte til pigernes og kvindernes ønsker og 

behov vil der i den kommende tid være fokus på: 

 

1. Afholdelse af 2 landsdækkende camps (én i Øst og én i Vest) 

2. Attraktive stævner 

3. Den gode piger- og kvindetræner 

4. Mediedækning 

 

I forbindelse med Kvindernes Judokampdag i marts 2019 afholdt Judo Danmark pige/kvindecamp i Judoklubben 

Mitani. Det blev taget rigtig godt imod af deltagerne. Et par af deltagerne udtalte efter campen, hvad de mente 

havde været rigtig godt: 

 

”Det var hyggeligt at man kunne hygge, lære nye ting og få nye venner” 

 

”Hyggeligt samvær med andre voksne kvinder” 

     
Foto: Billeder fra Judo Danmarks pige/kvindecamp i Judoklubben Mitani, marts 2019. 

 

Hold øje med næste pige/kvinde tiltag, så pigerne og kvinderne i din klub også kan være med! 

 

En stor tak til Julie Østergaard og Ann Fredborg for deres indsats i pige/kvindeprojektet. 
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Fastholdelse og reaktivering af voksne medlemmer 

Hvorfor stopper medlemmerne i din klub? 

 

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, deltaget i en frafaldsundersøgelse i 

efteråret 2018. Analyse af denne undersøgelse har resulteret i en 

folder med anbefalinger til, hvordan klubber kan fastholde og få 

tidligere voksne medlemmer tilbage til klubben.  

 

En mulighed er at bruge Judoens Dag eller Ju-Jitsu’ens uge som 

anledning til at fastholde nuværende medlemmer, men også at få 

tidligere medlemmer tilbage til klubben. Læs om undersøgelsen og 

få inspiration til hvad I kan gøre i jeres klub på dif.dk. 

 

En særlig tak til Holbæk Budo Skole, Hvidovre Judo og Jiu-Jitsu Klub, 

Amager Judo Skole og Brøndby Judo Klub for deltagelse i workshop og feedback på anbefalingerne. 

 

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 klubbens 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, inputs og gode ideer til 

den daglige drift, fastholdelse af unge, rekruttering af nye medlemmer, rekruttering af flere frivillige i klubben, 

overblik over klubbens opgaver. Flere af klubberne kommer jeg tilbage til, hvor vi arbejder mere i dybden med 

ét område.   

               
Foto til venstre: På klubudviklingsbesøg i Ebeltoft Judoklub 2018,  

Foto til højre: Arbejdsmøde i Høng Ju-Jutsu i 2015 
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I den kommende sæson vil jeg ikke komme ud og besøge jer (læs mere herom under afsnittet Fremtiden), men 

det er ikke ensbetydende med, at I ikke skal fortsætte den gode udvikling i klubben. Hvis I får brug for hjælp 

eller sparring den kommende sæson, så spørg evt. naboklubben eller en anden klub, hvordan de håndterer den 

pågældende udfordring. Jeg har kun mødte imødekommende frivillige i l de danske klubber, så jeg er sikker på, 

at I vil blive mødt med et åbent sind. I er selvfølgelig også meget velkommen til at tage i fat i jeres 

sektionsformand, som vil hjælpe jer videre.  

 

Kampsportssamarbejde 
Hvordan er jeres samarbejde med andre kampsportsklubber? 

 

I 2018 startede et kampsportssamarbejde mellem Dansk Judo og Ju-Jitsu Union, Danmarks Brydeforbund, Dansk 

Taekwondo Forbund, Dansk Kickboxing Forbund, Dansk Karate Forbund samt Danmarks Bokse Union. Formålet 

med samarbejdet er at finde fælles fodslag og styrke kampsporten i Danmark. Det har resultatet i opstart af 

kampsportsnetværksmøder. Formålet med møderne er at skabe netværk mellem lokale kampsportsklubber 

med håbet om samarbejde, sparring og inspiration.  

 

Der har været afholdt et netværksmøde hhv. på Nørrebro i København i efteråret 2018 og i Horsens i foråret 

2019. Næste kampsportsnetværksmøde forventes at blive afholdt på Fyn til august. Følgende klubber fra DJU 

har deltaget i netværket: Frederiksberg Ju-Jutsu Klub, Horsens Judo Klub, Vejle Judo Klub og Silkeborg Judo Klub. 

 

 
Foto: Kampsportsnetværksmøde i Horsens den 20. marts 2019. 

 

Møderne har, udover sparring på de enkelte møder, resulteret i samarbejde om hjælpetrænerkurset, 1-2-

Træner, for unge. Derudover arbejder forbundene pt. i fællesskab på at lave fælles markedsføring for 

kampsporten.  

 

Hold øje i din indbakke eller på sektionens hjemmeside, så din klub kan være med i næste 

kampsportsnetværksmøde i dit lokalområde! 
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KLUB-Kompetence kursus 

Husk at vi stadig udbyder kurset KLUB-kompetencer – et samarbejde med andre idrætsforbund for at få 
inspiration og sparring fra andre idrætsgrene.  

Uddannelsen vil indeholde både praktik og teori. Emnerne på 
dagen er: 

• Kommunikation 
• Ledelse – Dig som leder/tovholder 
• Udvikling – Fra ide til praksis 
• Bevidsthed – Foreningsforståelse 

Kurset henvender sig til nye klubaktive, frivillige, 
bestyrelsesmedlemmer og unge, som gerne vil have viden om 
eller opgradere sine kompetencer i forhold til klubarbejdet.  

 

Vidste du at: 

Undersøgelser blandt erhvervsledere på alle niveauer viser, at det udelukkende er positivt, når potentielle 
medarbejdere har erfaring fra foreningslivet: 

✓ 92 % af erhvervslederne mener, at det fremmer unges erhvervsevner at være aktive i frivillige 
foreninger. 

✓ 86 % af erhvervslederne finder det positivt, hvis en ansøger har ledererfaring fra foreningslivet. 

✓ 79 % af erhvervslederne har været aktive i én eller flere frivillige foreninger, inden de var fyldt 30 år, og 
mere end hver anden erhvervsleder har engageret sig som leder eller træner på gruppeniveau og lokalt 
plan.  

(kilde: Levinsen, Klaus (2004): ”Foreningsengagement og ledelseskompetencer”).  

Måske de unge i din klub skal med på næste KLUB-kompetence kursus? 

Hold øje med næste kursus på DJUs hjemmeside: www.dju.dk/uddannelse/1-2-idraetsleder/  

 

Skoleprojekter 
Går det godt med jeres skolesamarbejde? 
 
Herunder er nævnt nogle skolesamarbejde, som jeg har været involveret i.  

FIT FIRST 10 

Alle DJU-klubber kan hente inspiration i FIT FIRST 10 konceptet og bruge konceptet som løftestang til at komme 

ud på skoler eller til at overbevise forældre om, hvorfor netop deres børn skal starte til judo eller ju-jitsu.  

 

FIT FIRST 10 konceptet er evidensbaseret og er udviklet i 2019 i et samarbejde mellem Syddansk Universitet, 

Team Danmark, Danmarks Idrætsforbund og 10 specialforbund, herunder Judo Danmark med Martin 

Lykkegaard fra Gerlev Idrætshøjskole i spidsen. FIT FIRST er højintens og involverende aktiviteter i indskolingen. 

http://www.dju.dk/uddannelse/1-2-idraetsleder/
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Aktiviteterne er målrettet og er omhyggelig udviklet ud fra den nyeste viden om betydningen af fysisk aktivitet 

for børns sundhed, fysiske form, trivsel og læring.  

 

 
Foto: Fra venstre: Professor i Sport og Sundhed ved SDU Peter Krustrup, Martin Lykkegaard, Gerlev Idrætshøjskole, og DJUs 

udviklingskonsulent Karina Sørensen 

 

De 10 forbund har udviklet 3-6 lektioner á 40 minutters varighed. Øvelserne er udviklet, så de sikrer eleverne en 

gennemsnitlig høj puls gennem alle 40 minutter, og eleverne arbejder derfor primært i ”aerob, høj intensitet”, 

”anaerob, interval” og ”sprint, styrke” kategorierne, da det er her der ses nogle store positive sundhedsmæssige 

effekter. Alle øvelser tager desuden højde for færdigheds- og vidensmål i idræt op til 3. klasse. Øvelserne giver 

mulighed for, at eleverne kan udvikle kropslige, idrætslige, sociale og personlige kompetencer. De er tilrettelagt 

så eleverne opnår kendskab til en alsidig idrætskultur og er alle bygget på lysten til bevægelse. 

 

Læs mere om FIT FIRST 10 projektet og download det udviklede materiale her: https://www.dif.dk/da/politik/vi-

goer/skole-og-daginstitution/fit-s-first-s-10  

 

En særlig tak til Martin Lykkegaard for at gøre judodelen i materialet til virkelighed.   

 

Folkekirkens Skoletjeneste 

Siden 2017 har DJU samarbejdet med Folkekirkens Skoletjeneste om 

projektet Dit og Mit – hvor går grænsen? Tankerne bag projektet er, at 

elever gennem en række kropslige øvelser med instruktion af judo- eller 

ju-jitsu-instruktører skal få en erfaring og en bevidsthed om grænser 

mellem dit og mit samt mellem dig og mig. Disse erfaringer har eleverne 

allerede, men at kunne give dem et kropsligt udtryk er relevant i en 

erkendelse af deres egne grænser. Dette har DJU set som en god mulighed 

for at introducere judo og ju-jitsu i skolen. Siden 2017 har der været 

samarbejde i følgende områder: Århus, Dragør, København, Helsingør og 

Svendborg. I efteråret 2019 fortsætter samarbejde i Stevns, Faxe, Køge 

Kommune.  

Foto: Samarbejde mellem Folkekirkens Skoletjeneste og Århus Judo Klub i 2018.  

Billedet er fra Århus Judo Klubs facebookside. 

https://www.dif.dk/da/politik/vi-goer/skole-og-daginstitution/fit-s-first-s-10
https://www.dif.dk/da/politik/vi-goer/skole-og-daginstitution/fit-s-first-s-10
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Judo i Skolen – nu med FIT FIRST 

Nu har Judo i Skolen været igang siden 2016, hvor 14 klubber har lavet skoleforløb for indskolingsbørn over 2-3 

måneder, svarende til cirka 40 forløb. Til hjælp har Judo Danmark bidraget med judogier til børnene samt tykke 

puzzlemåtter til undervisningen (lånt af International Judo Federation).  

 

Vi har valgt at forsøge at bakke op om FIT FIRST konceptet. Det betyder, at konceptet for Judo i Skolen bliver 

justeret, således at FIT FIRST konceptet bliver en 

del af Judo i Skolen fra sæson 2019/2020. Formålet 

med at støtte op om FIT FIRST- projektet er, at det 

formodes at blive lettere at få judoen ind i 

skolerne, da der er evidensbaseret viden bag vores 

henvendelser til skolerne.  

 

Judo Danmark vil fortsat være behjælpelig med 

udlån af judogier samt puzzlemåtter. Judoklubben 

stiller 1-2 instruktører til rådighed på skolen i et 

aftalt tidsrum. Judoinstruktøren skal ses som en 

supportfunktion, da formålet er at klæde lærere og 

pædagoger på til at kunne undervise i FIT FIRST 

øvelserne.   
Foto: Instruktør Svend Hansen, Brøndby Judo Klub. 

 Judo i Skolen i Brøndby Strand SFO 2016. 

 

Judo i Skolen – FIT FIRST konceptbeskrivelse vil være tilgængelig på Judo Danmarks hjemmeside. Spørgsmål kan 

i den kommende sæson rettes til Judo Danmarks breddechef, Flemming Otvald.  

 

 

Safe Fall – Safe Schools 

Faldteknik er samfundsbesparende og livsreddende 

Det er et faktum at 25 % af alle alvorlige ulykker i undervisningssektoren i Danmark skyldes snuble/faldulykker.  

Hver dag dør 14 europæiske børn pga. faldulykker og der er 28.000 skadestuebesøg. WHO har derfor sat fokus 

på faldulykker. Indtil nu har den gængse indstilling været, at man ikke kan gøre så meget ved utilsigtede 

snublefald.  

 

Judo kan gøre en forskel 

I januar 2018 deltog daværende Judo Danmark formand, Martin Kirkhammer, og undertegnede i møde med 

Europæiske Judo Forbund og WHO for at undersøge, hvad der skal til for at WHO vil inkludere faldteknik i deres 

anbefalinger for forebyggelse af faldulykker.  

 

På baggrund af WHOs anbefalinger for forebyggelse af faldulykker har EJU, Seville University og Andalusiens 

Judo forbund udviklet “Safe Fall - Safe Schools”, hvor børn i skolen undervises i sikker faldteknik. Dette projekt 

har Judo Danmark takket ja til at være en del af.  
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Der er, i samarbejde med Syddansk Universitet, dannet en arbejdsgruppe som bl.a. består af projektleder 

Holger-Henning Carlsen, Særslev Judoklub, Allan Hansen og Stig Hultén, Kodokan Odense, begge erfarne 

idrætslærere og judokæmpere. 

 

  
Foto: Foto fra EJUs projektbeskrivelse. 

 

I foråret 2019 har 2 idrætsstuderende med judobaggrund undersøgt betydningen af undervisning i faldteknik i 

skoler gennem 5 uger. Formålet med resultater herfra er at få udviklet en faldlæreruddannelse, der vil blive 

tilbudt til folkeskolelærere og universiteternes idrætsstuderende.  

 

Vi ønsker at udbrede faldteknik i skolerne. Derfor vil I høre meget mere om dette projekt i den kommende tid. 

Bl.a. vil projektet blive præsenteret på Judo Danmarks sommerlejr. 

 
En stor tak til Holger-Henning Carlsen for den store indsats og for at stå i spidsen for projektet.  

 

Fremtiden 

Sæsonen 2018-2019 har budt på mange gode tiltag, nogle af dem er nævnt i denne beretning, mens andre er 

blevet nævnt løbende på hjemmesiden og Facebook.   

 

Et stort TAK til alle jer, 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. 

 

Jeg er i lykkelige omstændigheder og forøger familien med en lille prins i slutningen af juni måned. Jeg går på 

barselsorlov onsdag den 29. maj 2019 og er tilbage igen et års tid efter. Spørgsmål kan i min barselsorlov 

henvendes til DJUs sekretariat, dju@dju.dk / 43262920 eller til DJUs formand eller sektionens formand. 

 

Jeg glæder mig til vi kan fortsætte vores samarbejde, når jeg er tilbage igen efter min barselsorlov.     
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DOPINGUDVALGET:  

ÅRSBERETNING SÆSON 2017/ 2019  

 
Nye doping regler fra 1. januar 2018  

 

WADA's dopingliste er sidst ændret pr. 1. januar 2018, udtømmende liste for 2019 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: 

Faldteknik i skoleregi  ”SAFE FALL – SAFE SCHOOL” 

Foranlediget af WHO´s øgede fokus på faldulykker, har universitetet i Sevilla sammen 

med det europæiske judoforbund taget initiativ til et fælles europæisk faldprojekt. Judo 

Danmark blev inddraget, idet WHO’s kontor ligger i København. 

Som introduktion til projektet, blev der i august 2018 arrangeret et fælles europæisk 

informationsmøde i den sydspanske by Cadiz. Jeg deltog som repræsentant for 

JudoDanmark. 

JudoDanmark har sidenhen indledt et projektsamarbejde med Syddansk Universitet.  

I første omgang har vi ville undersøge, om det overhovedet er muligt at lære faldteknik i 

skolen. Programmet har været 10 minutters faldtræning pr. uge i 5. uger. 
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Målet er at få faldteknik ind i folkeskolen. Midlet er at udvikle en 

faldteknikinstruktøruddannelse, som skal udbydes på seminarier og universiteter. 

Som sidegevinst håber vi at kunne signalere, at faldeksperter kommer fra DJU og at 

projektet på den måde vil kunne promovere vores sport. 

Der er dannet en projektgruppe bestående af forskningsadjunkt Malte Njerst Larsen, 2 

studerende Mads Buch og Hans Carlsen, som skriver deres bachelorprojekt, 2 lærere 

Allan Hansen og Stig Hultén – begge meget erfarne judofolk, DJU´s Karina Sørensen, 

sekretær Julie Vilhelmsen og undertegnede som projektleder.   

Vi har arbejdet hårdt for at få sat rammerne for projektet og for at få kontakt til skoler og få 

accept fra kommuner. Det er lykkedes i Odense med Hunderup skole og i Nordfyn med 

Særslev-Hårslev skolen. 

Under testningen har vi haft besøg af Fyens Stiftstidende, som har givet en fin omtale:  

Nordfynsk forskning skal forebygge faldulykker 

AF: THOMAS GREGERSEN 
Publiceret 12. maj 2019 kl. 20:00 
 

 
Bachelorstuderende Mads Buch holder Philip fra første klasse i hænderne, inden han 
lader ham falde bagover på måtten. I baggrunden er det Hans Carlsen, der filmer 
faldøvelserne. Foto: Thomas Gregersen 
Artiklen er trykt i avisen den mandag 13. maj ( se bilag ) 

Endvidere er jeg blevet kontaktet af DR program 1. som lavede et interview med mig 

i P1 orientering den 15. maj. (  https://www.dr.dk/radio/p1/orientering/orientering-

2019-05-

15?fbclid=iwar0uehjc1zzjbfhfvdrxfjmou46ulwpunulcp19m1wqotcckgiw3gxmkkoq#!0

0:11:30 ). 

Trods megen velvilje har vi haft svært ved at skaffe økonomiske midler til projektet 

– det arbejdes der på bl.a. har jeg netop deltaget i et webinar om fundraising. 

 

. 

mailto:thgr@fyens.dk?subject=Nordfynsk%20forskning%20skal%20forebygge%20faldulykker
https://www.dr.dk/radio/p1/orientering/orientering-2019-05-15?fbclid=iwar0uehjc1zzjbfhfvdrxfjmou46ulwpunulcp19m1wqotcckgiw3gxmkkoq#!00:11:30
https://www.dr.dk/radio/p1/orientering/orientering-2019-05-15?fbclid=iwar0uehjc1zzjbfhfvdrxfjmou46ulwpunulcp19m1wqotcckgiw3gxmkkoq#!00:11:30
https://www.dr.dk/radio/p1/orientering/orientering-2019-05-15?fbclid=iwar0uehjc1zzjbfhfvdrxfjmou46ulwpunulcp19m1wqotcckgiw3gxmkkoq#!00:11:30
https://www.dr.dk/radio/p1/orientering/orientering-2019-05-15?fbclid=iwar0uehjc1zzjbfhfvdrxfjmou46ulwpunulcp19m1wqotcckgiw3gxmkkoq#!00:11:30
https://www.fyens.dk/nordfyn/Nordfynsk-forskning-skal-forebygge-faldulykker/artikel/3348778
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EJU lægeseminar i Antwerpen 8. – 10. dec. 2017 samt 10. – 11. nov. 2018 

 
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. Fra 2017 var 

hovedindslagene: Yuji Nimuras foredrag om hovedtraumer og især risikoen for blodprop i 

hjernen ved stranguleringer af + 60 årige.  Holger-Henning Carlsen: Judo som et led i 

diabetesbehandlingen. Når judo som sport er særdeles relevant, skyldes det flere forhold. 

Vi ved fra mange videnskabelige undersøgelser, at fysisk træning forbedrer kroppens 

sukkerregulering. 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”.  

Hovedindslag fra 2018:   

Antidoping. Der var ikke meget nyt at hente – dog en lille historie om, hvordan 

dopingkontrollen kan være livsreddende. ”en amerikansk kæmper røg i fælden grundet 

anabolske steroider” Ved efterfølgende lægetjek, viste det sig at han ikke var dopet; men 

havde testikelkræft. 

Der er ikke det helt store antal dopingovertrædelser i judo se nedenstående tabel 

  
Som i 2017 en række foredrag om shime-waza samt hjernerystelser. Megen diskussion 

om, hvorvidt personer, som har haft en hjernerystelse eller er blevet stranguleret, skal 
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have karantæne fra judo. Det diskuteres hvorvidt stranguleringer bør forbydes hos 

personer over 40 år. Årsagen er at mange personer udvikler forkalkninger i halspulsåren 

allerede fra 40 års alderen. Der er set eksempler på at en strangulering har påvirket en 

forkalkning og dermed fremkaldt en blodprop i hjernen. Diskussionen gik ligeledes på 

personer under 15 år, hvor stranguleringer diskuteres i forhold til udvikling. 

Tænker vi på JudoDanmarks nye gradueringsreglement er emnet relevant – jeg har været 

i dialog med gradueringsudvalget desangående.  

Vi så videosekvenser fra kampe: Sekvenser, hvor det var svært at afgøre, om der var tale 

om skade på grund af strangulering eller kast.  Diskussion om risikoen for langvarige 

skader forbundet med strangulering. Der var enighed om, at stranguleringer først kan 

tillades i turneringer fra U 18 og en længere diskussion om hvorvidt stranguleringer bør 

forbydes hos veteraner. Derefter følger en diskussion om hjernerystelser, hvordan kan de 

forebygges, hvordan skal de behandles og hvornår er det nu lige man kan begynde at 

træne efter en hjernerystelse? 

Dommerens rolle diskuteres. Hvad kan vi forlange af en dommer, - hvad kan der forlanges 

af en stævnelæge. Hvor, hvornår og hvordan skal der gribes ind. 

Japanske dommere udøver førstehjælp, IJF dommere må ikke. 

Den klassiske diskussion om dommerens placering diskuteres.  

Der var diskussion om helbredstest. Skal der indføres helbredstest, hvem skal lave dem 

og hvad skal der undersøges for? Vil helbredstest overhovedet øge sikkerheden på 

måtten? 

Ann Hermansen, professor i øre-næse-halssygdomme fra Lund, holdet en fin forelæsning 

om blomkålsører og næseskader – behandling hvordan og hvornår? 

Ofer Ben Zvi fra Israel holdt et foredrag med den spændende titel: ”Judo for health 

proposal” – 

DIF`s dialogmøde om hovedtraumer den 31. januar 2017. 

Der var gode oplæg om forebyggelse, behandling og den efterfølgende genoptræning, 

samt diskussion i grupper. Anbefalingerne er meget på linje med hvad vi kom frem til i 

Antwerpen.  

DIF har efterfølgende lavet noget undervisningsmateriale. Der er dannet en 

netværksgruppe som jeg er medlem af. 

Dansk Idrætsmedicinsk selskabs årskongres den 1. – 3. februar 2017. 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 
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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 frivilligt. 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. Jeg har været i kontakt med Nicklas Bjaaland fra DIF angående etablering 

af journalisering af idrætsskader. Tilbagemeldingen var at DIF ikke magter opgaven. 

 

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. 

Udvalget kan altid kontaktes vrd. Ju Jutsu- og Judomedicinske problemstillinger og 

antidoping spørgsmål. 

Med venlig hilsen 

Holger- Henning Carlsen 

Formand for dopingudvalget 

 

Bilag: 

Nordfynsk forskning skal forebygge faldulykker 

AF: THOMAS GREGERSEN 
Publiceret 12. maj 2019 kl. 20:00 
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Bachelorstuderende Mads Buch holder Philip fra første klasse i hænderne, inden han 
lader ham falde bagover på måtten. I baggrunden er det Hans Carlsen, der filmer 
faldøvelserne. Foto: Thomas Gregersen 

 
 
World Health Organisation (WHO) sætter fokus på faldulykker. I Danmark har et nyt 
forskningsprojekt med nordfynsk aftryk sat sig for at forebygge skader med teknikker fra 
judosporten. 
Særslev: Med et lille hvin lader Christina fra 1. klasse sig falde baglæns ned på ryggen, 
mens stud. scient Hans Carlsen følger faldet med sit videokamera. Christina lander sikkert 
på en madras uden at slå sig, men baggrunden for forsøgene på Særslev - Hårslev Skolen 
og Hunnerupskolen i Odense er alvorlig nok. 

I gennemsnit dør 14 europæiske børn i faldulykker hver eneste dag og hos danske 
pædagoger og lærere skyldes hver fjerde langtidssygemelding over tre uger en faldulykke. 
Samtidig sker 40 procent af alle faldulykker blandt børn og unge - og 26 procent af disse 
sker i skolen. Ud over de fysiske skader er faldskader tit årsag til hovedpine og kognitive 
forstyrrelser som hukommelses- og opmærksomhedsproblemer. 

Det er baggrunden for, at WHO har valgt at sætte særligt ind overfor faldulykker. Den 
danske projektleder i WHO's indsats for at forebygge faldulykker er praktiserende læge i 
Særslev, Holger-Henning Carlsen og projektet hedder Safe Fall - Safe School. 

- Faldulykker sker ofte under leg eller idræt og har egentlig været en smule overset, fordi 
de bliver betragtet som hændelige uheld, man ikke rigtig kan gøre noget ved. Men det har 
vi sat os for at prøve, fortæller Holger-Henning Carlsen, der udover at være læge og 
master i fitness og træning også er har trænet judo i 45 år og er den højest graduerede 
judokæmper i regionen. 

I EU er indsatsen i WHO's kampagne skabt mellem en række europæiske universiteter og 
Den Europæiske Judo Union, der vil tage udfordringen op. 
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Philip og Christinas balanceevne skal testes i den såkaldte storketest, hvor de skal holde 
balancen på tæer på en fod længst muligt. I baggrunden ser projektleder Holger-Henning 
Carlsen på. Foto: Thomas Gregersen 

Svært at acceptere 
- Som judoudøver og specialuddannet i faldteknik, er det svært at acceptere, at snublen 
eller fald er noget, man ikke kan gøre noget ved. Det kan godt være, vi ikke kan lære folk, 
at holde øje med uhensigtsmæssigt stillede tasker, bananskræller, uforudsete 
fodboldtaklinger eller vælten på cykel og styrt fra hest. I stedet kan vi oplære folk i 
faldteknikker lige fra barnsben af, siger den nordfynske læge. 

- I Danmark er det SDU som sammen med JudoDanmark står for projektet. Vi har dannet 
en projektgruppe som udover forskningsadjunkt Malte Njerst Larsen, de to 
bachelorstuderende Hans Carlsen og Mads Buch også består af judodanmarks 
udviklingskonsulent Karina Sørensen, to lærere og en sekretær, fortæller Holger-Henning 
Carlsen. 

Målet er ikke at forhindre fald, men at lære både børn og voksne at falde rigtigt. 

Under onsdagens forsøg på Særslev Skole er Hans Carlsen og Mads Buch i gang med at 
dokumentere en eventuel sammenhæng mellem børns måde at falde på og deres 
balanceevne. Børnene bliver testet på flere forskellige måder og der bliver testet før og 
efter de har modtaget undervisning i at falde rigtigt. 

Hans Carlsen og Mads Buch læser på institut for idræt og biomekanik og har ligesom 
Holger-Henning Carlsen en stor erfaring med judotræning. De to studerende skriver 
bachelor under deres medvirken i projektet. 

https://www.fyens.dk/article_gallery/3348778
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- Det er omkring 200.000 danskere, der må på skadestuen efter faldulykker hvert år, og 
resultatet er både brækkede lemmer og slag mod hovedet. En uopdaget hjernerystelse 
kan være en rigtigt alvorlig ting, fortæller Hans Carlsen. 

Projektets mål er at udvikle en egentlig uddannelse i faldteknikker, der kan udbydes på 
lærerseminarier og til universiteternes idrætsstuderende. 

- Det skal kunne give uddannelsespoint på linje med for eksempel en 
svømmelæreruddannelse, og på den måde kan vi få folk ud på skolerne som kan hjælpe til 
at udbrede faldteknikkerne blandt kolleger og børn, fortæller Holger-Henning Carlsen. 

 
Klara har en rigtigt god balanceevne, kan Hans Carlsen konstatere, mens Noah og Mads 
Buch skriver resultater ind i baggrunden. Foto: Thomas Gregersen 

Krum nakken og træk armene ind 
På SDU er de to bachelorstuderende Hans Carlsen og Mads Buch sammen med 
forskningsadjunkt Malte Njerst Larsen i gang med at teste muligheden for at udvikle et 
program for faldundervisning til folkeskolen. 

Idéen er at vise, at man ved fem minutters træning to gange ugentligt i fem uger vil kunne 
mestre baglæns rullefald, samt at undervisningen ikke kræver specielle rekvisitter udover, 
hvad der findes i en normal gymnastiksal og en lærer. 

På Særslev - Hårslev Skolen har det været en dansklærer, der har anvendt faldtræning 
som et afbræk i undervisningen, når børnene blev lidt ukoncentrerede. 

- Det vigtigste er jo at undgå hovedtraumer. Derfor lærer vi børnene at krumme nakken og 
holde hænderne op bag nakken. Det er grundlæggende det, man kalder et baglæns 
rullefald i judo, hvor man bøjer med ned i knæene og ikke tager fra med albuerne eller 
strakt arm. 
  

https://www.fyens.dk/article_gallery/3348778
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Ju-Jitsu Danmarks 

Kandidatliste 2019  
Tillidsposter på valg på årsmødet 09. juni 2019: 
 
Tillidspost Navn Periode Modtager 

genvalg 
Ny kandidat Vælges af 

Bestyrelsen 

Formand 
Lisbeth 
Hansen 

2018-2020 Ikke på valg  Årsmødet 

Økonomi 
koordinator 

Christina 
Holbæk 

2017-2019 
På valg – 

modtager ikke 
genvalg 

 
 

Årsmødet 

Sekretær 
Henrik 
Jensen 

2017-2019 
På valg – 

modtager ikke 
genvalg 

 
 

Årsmødet 

Bestyrelsesmedlem 
Camilla 
Prien 
Tobiasen 

2018-2020 Ikke på valg  Årsmødet 

Bestyrelsesmedlem 
Carsten 
Holbæk 

2018-2020 Ikke på valg  Årsmødet 

 

Informationsudvalg 

Formand 
Nadia 
Misimi 

2018-2020 Ikke på valg  Årsmødet 

Udvalgsmedl. 
Birgitte 
Dalsgaard 

2019-2020 Ikke på valg  Årsmødet 

Udvalgsmedl. 
Jacob 
Haldorsson 

2019-2020 Ikke på valg  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 

 

Sports udvalg 

Formand/Sportschef 
Claus 
Tobiasen 

2019-2021 
På valg – 
modtager 
genvalg 

 Årsmødet 

Holdleder Tonie Dahl Løbende Ikke på valg  
Bestyrelsen  
(efter indstilling 
fra sportschef) 

Landsholdstræner 
Lazar 
Kuburovic 

Løbende Ikke på valg  
Bestyrelsen  
(efter indstilling 
fra sportschef) 
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Bredde udvalg 

Formand Simon Bank 2018-2020 Ikke på valg  Årsmødet 

Udvalgsmedl. 
Sten 
Jensen 

2018-2020 Ikke på valg  Årsmødet 

Udvalgsmedl. 
Bjarne 
Andersen 

2019-2021 
På valg – 
modtager 
genvalg 

 Årsmødet 

Udvalgsmedl. 
Lasse 
Svane 
Weimar 

2019-2021 
På valg – 

modtager ikke 
genvalg 

Laura 
Vejlgaard 

Årsmødet 

Udvalgsmedl. 
Tom 
Hansen 

2019-2021 
På valg – 

modtager ikke 
genvalg 

 Årsmødet 

Stævne / dommer udvalg 

Formand 
Kenneth 
Benfeldt 

2018-2020 
Ekstraordinært 

på valg 
Marianne 
Poulsen 

Årsmødet 

Udvalgsmedl. 
Henrik 
Sandberg 

2018-2020 Ikke på valg  Årsmødet 

Udvalgsmedl. Tonny Tang 2019-2021 
På valg – 
modtager 
genvalg 

 Årsmødet 

Udvalgsmedl. 
Marianne 
Poulsen 

2019-2021 
På valg – 
modtager 
genvalg 

 Årsmødet 

Udvalgsmedl. Martin Beck 2019-2021 
På valg – 
modtager 
genvalg 

 Årsmødet 

      

Aktivitets 
koordinator 

Susanne 
Hasselgren 

Løbende 
På valg – 
modtager 
genvalg 

 

Bestyrelsen  
(efter 
årsmødets 
indstilling) 

      

Projekt koordinator 
Karina 
Sørensn 

Løbende 
På valg – 
modtager 
genvalg 

 

Bestyrelsen  
(efter 
årsmødets 
indstilling) 

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



Ju-Jitsu Danmark Resultat Resultat Resultat Resultat III f. rev. Budget Budget
2015 2016 2017 2018 2018 2019

Indtægter I alt -445.644kr.   -522.596kr.   -520.617kr.   -375.134kr.         -408.000,00kr.   -423.550kr.     

Udgifter Bestyrelse 62.828kr.       85.147kr.       90.036kr.       94.678kr.             71.700,00kr.       180.450kr.       
Informationsudvalg 28.010kr.       39.641kr.       38.234kr.       3.305kr.               24.210,00kr.       22.000kr.         
Stilartsudvalg 46.052kr.       62.450kr.       31.343kr.       29.605kr.             44.300,00kr.       32.000kr.         
Graduering -14.832kr.     -22.586kr.     -14.780kr.     -kr.                    -kr.                
Aktivitetsudvalg 167.890,00kr.    
Sommerlejr 69.581kr.       65.447kr.       70.037kr.       38.156kr.             48.444,00kr.       40.000kr.         
Unge aktiviteter 5.000kr.           
Reaktionsbaner 7.325kr.         4.825kr.         4.316kr.         5.248kr.               11.295,00kr.       3.580kr.           
Rollinge Cup 1.110kr.         18.898kr.       6.421kr.         1.638kr.               16.000,00kr.       11.296kr.         
Duo Games -kr.             -kr.             -kr.                    
Nippon Cup 33.844kr.       45.329kr.       31.772kr.       19.451kr.             34.740,00kr.       25.000kr.         
Aktiviteter 24.611kr.       73.169kr.       100.260kr.     48.412kr.             57.411,00kr.       54.250kr.         
JJIF udvalg 191.523,00kr.    
Dommere 12.131kr.       73.852kr.       64.447kr.       51.399kr.             58.063,00kr.       57.000kr.         
Landsholdstræning -610kr.           12.040kr.       -kr.             886kr.                  30.000,00kr.       15.000kr.         
IJJF stævner 258.034kr.     158.501kr.     123.109kr.     65.161kr.             103.460,00kr.     184.106kr.       

I alt 528.084kr.    616.713kr.    545.195kr.    357.939kr.          499.623,00kr.     629.682kr.       

Resultat I alt 82.440kr.       94.117kr.       24.578kr.       -17.195kr.           91.623,00kr.       206.132kr.       



INDTÆGTER
konto

113150 DJU fordelingstilskud -311.281kr.   -368.246kr.   -401.067kr.   -243.659kr.         -244.000kr.         -244.000kr.     
113130 Licensfornyelser -95.250kr.     -110.850kr.   -85.350kr.     -96.450kr.           -114.000kr.         -133.000kr.     
131132 Licenser nye -39.113kr.     -43.500kr.     -34.200kr.     -35.025kr.           -50.000kr.            -46.550kr.        

I alt -445.644kr.   -522.596kr.   -520.617kr.   -375.134kr.         -408.000kr.         -423.550kr.     

UDGIFTER
konto

Bestyrelse
143153 Sektionsårsmøde 20.227kr.       30.217kr.       16.170kr.       20.656kr.             20.000kr.             20.000kr.         
143155 Bestyrelsesmøder 3.822kr.         5.162kr.         21.308kr.       25.597kr.             10.000kr.             18.000kr.         
143157 Andre møder 18.434kr.       15.394kr.       21.748kr.       9.555kr.               14.000kr.             12.000kr.         
143201 Kontorartikler -kr.                    
143231 Porto
143281 Telefonrefusion 9.367kr.         11.200kr.       8.450kr.         8.450kr.               8.450kr.               8.450kr.           
143361 PR/Repræsentation 905kr.            2.263kr.         1.000kr.               1.000kr.           
143364 Bestyrelsen gaver 10.074kr.       6.740kr.         6.384kr.         10.051kr.             6.000kr.               11.000kr.         
143521 Gebyrer
143180 Diverse udgifter JJ 14.172kr.       15.976kr.       13.313kr.             2.500kr.               10.000kr.         
143181 Projekter 7.056kr.               9.750kr.               100.000kr.       

62.828kr.       85.147kr.       90.036kr.       94.678kr.            71.700kr.             180.450kr.       

Informationsudvalg/IU
243171 PR/udvalgsmøder 570kr.            
243172 IU/udvalgsmøder 4.352kr.         3.789kr.         5.458kr.         1.637kr.               6.200kr.               4.000kr.           
243285 IU/internet 180kr.            4.876kr.         2.348kr.         1.668kr.               5.010kr.               4.000kr.           
243453 PR/diverse udgifter 23.638kr.       7.000kr.               
243454 IU/Diverse udgifter 23.478kr.       30.976kr.       6.221kr.         6.000kr.               14.000kr.         
66021 IT-service

28.010kr.       39.641kr.       38.234kr.       3.305kr.               24.210kr.             22.000kr.         



Stilartsudvalg x 2
412002 Jiu-Jitsu Nat. Grad. + -3.500kr.        -7.100kr.        -11.150kr.     -10.000kr.           -8.000kr.              -8.000kr.          
422002 Jiu-Jitsu Nat.grad - 11.279kr.       2.468kr.         6.295kr.               7.000kr.               7.000kr.           
412006 Jiu-Jitsu instr udd. + -22.800kr.     -700kr.           -16.655kr.           -12.000kr.            -14.000kr.        
424105 Jiu-Jitsu inst udd - 20.725kr.       29.932kr.       18.855kr.       21.579kr.             20.000kr.             22.000kr.         
426110 Jiu-Jitsu klubbesøg / mentorordning 1.427kr.         770kr.            7.000kr.               5.000kr.           
443173 Jiu-Jitsu udvalgsmøder 14.921kr.       19.897kr.       811kr.            637kr.                  3.300kr.               3.000kr.           

Jiu-Jitsu i alt 20.625kr.       46.624kr.       8.585kr.         1.856kr.               17.300kr.             15.000kr.         
412003 Ju-Jutsu Nat. Grad + -3.550kr.        -7.300kr.        -11.000kr.     -16.300kr.           -7.000kr.              -8.000kr.          
423173 Ju-jutsu Nat. Grad - 15.733kr.       8.772kr.         13.689kr.       8.214kr.               7.000kr.               7.000kr.           
412024 Ju-Jitsu instr udd + -8.650kr.        -9.000kr.              -12.000kr.        
425101 JU-Jutsu Instr. Udd - 15.844kr.       8.300kr.         7.000kr.         29.640kr.             25.000kr.             20.000kr.         
424102 Ju-Jutsu klubbesøg / mentorordning 555kr.            1.231kr.         2.787kr.         6.000kr.               5.000kr.           
443202 Ju-Jutsu udvalgsmøder 5.496kr.         4.823kr.         10.282kr.       6.195kr.               5.000kr.               5.000kr.           

Ju-Jutsu i alt 25.427kr.       15.826kr.       22.758kr.       27.749kr.            27.000kr.             17.000kr.         
Stilartsudvalg i alt 46.052kr.       62.450kr.       31.343kr.       29.605kr.            44.300kr.             32.000kr.         

412005 TU Graduering -17.602kr.     -3.206kr.        -kr.                    -kr.                
412023 TU Gradueringsdommerkursus
414100 TU instr. Uddannelse indt. -11.930kr.     -9.520kr.        -kr.                   -kr.                    -kr.                
414102 TU modelkurser -7.450kr.        -5.260kr.        -kr.                    -kr.                
423171 TU Nationalgraduering 2.770kr.         
424101 TU instr. Uddannelse udg. -kr.                    -kr.                
426109 TU Gradueringshold træning
443172 TU gradueringsudgifter
443201 TU kontorartikler

TU graduering i alt -14.832kr.     -22.586kr.     -14.780kr.     -kr.                   -kr.                   -kr.               



Aktivitetsudvalg
513300 Sommerlejr indt. -241.310kr.   -224.765kr.   -260.175kr.   -259.410kr.         -251.500kr.         -250.000kr.     
523301 Sommerlejr udg. 310.891kr.     290.212kr.     330.212kr.     297.566kr.          299.944kr.           290.000kr.       

Sommerlejr 69.581kr.       65.447kr.       70.037kr.       38.156kr.            48.444kr.             40.000kr.         
515200 AU Reaktionsbaner indt. -17.575kr.     -14.765kr.     -14.820kr.     -kr.                   -17.500kr.            -19.950kr.        
523103 AU Reaktionsbaner udg. 24.900kr.       19.590kr.       19.136kr.       5.248kr.               28.795kr.             23.530kr.         

Reaktionsbaner 7.325kr.         4.825kr.         4.316kr.         5.248kr.               11.295kr.             3.580kr.           
513125 Rollinge Cup indtægt -1.640kr.        -5.915kr.        -12.050kr.     -10.700kr.           -9.000kr.              -14.000kr.        
523125 Rollinge Cup udgifter 2.750kr.         24.813kr.       18.471kr.       12.338kr.             25.000kr.             25.296kr.         

Rollinge Cup 1.110kr.         18.898kr.       6.421kr.         1.638kr.               16.000kr.             11.296kr.         
523111 Duo Games -kr.             -kr.                    
513121 Nippon Cup indtægt 500kr.            -10.600kr.     -10.350kr.     -7.350kr.             -11.250kr.            -10.000kr.        
523121 Nippon Cup udgifter 33.344kr.       55.929kr.       42.122kr.       26.801kr.             45.990kr.             35.000kr.         

Nippon Cup 33.844kr.       45.329kr.       31.772kr.       19.451kr.            34.740kr.             25.000kr.         
513107 AU Scandinavian Open + -5.273kr.        -21.482kr.     -23.491kr.           -51.000kr.            -25.000kr.        
525104 AU Scandinavian Open - 63.632kr.       68.411kr.       44.028kr.             63.555kr.             40.000kr.         
513108 AU DM indtægter -16.800kr.     -15.400kr.     -16.860kr.     -14.600kr.           -20.000kr.            -15.000kr.        
525101 AU DM IJJF - 864kr.            1.279kr.         
525105 AU DM udgifter 35.375kr.       31.348kr.       48.532kr.       31.304kr.             42.000kr.             32.000kr.         
513200 AU JM/SM + -5.550kr.        -3.600kr.             -8.500kr.              -7.750kr.          
523201 AU JM/SM 12.996kr.       5.500kr.         12.518kr.       10.675kr.             19.071kr.             15.000kr.         
543172 AU møder 5.230kr.         3.077kr.         5.867kr.         596kr.                  12.285kr.             5.000kr.           

Stævner 36.802kr.       83.748kr.       92.715kr.       44.911kr.            57.411kr.             44.250kr.         
513100 AU Fællestræning indt. -8.716kr.        10.079kr.       -1.300kr.        -3.900kr.             -kr.                    -20.000kr.        
523101 AU Fællestræning udg. 500kr.            7.401kr.               -kr.                    25.000kr.         
513120 AU Ungdomsstævner indt. -3.475kr.        -44.065kr.     -29.890kr.     -42.395kr.           -kr.                    -42.395kr.        
523130 AU Ungdomsstævner udg. 34.202kr.       38.735kr.       42.395kr.             -kr.                    42.395kr.         

Ny konto BU Unge aktiviteter indt. -15.000kr.        
Ny konto BU Unge aktiviteter udg. 20.000kr.         

AU i alt -12.191kr.     716kr.            7.545kr.         3.501kr.               -kr.                   10.000kr.         
24.611kr.       84.464kr.       100.260kr.    48.412kr.            57.411kr.             54.250kr.         

136.471kr.    302.710kr.    212.805kr.    112.905kr.          167.890kr.          134.126kr.       



JJIF udvalg
898103 JJIF Dommerkurser natl. + -3.690kr.        -5750 -4.950kr.             -4.000kr.              -5.000,00kr.    
908101 JJIF Dommerkurser intl. 3.220kr.         4.721kr.               10.000kr.             11.000,00kr.   
908103 JJIFDommerkurser natl. 8.911kr.         15.463kr.       18.742kr.       14.300kr.             10.000kr.             15.000,00kr.   
908105 JJIF Dommer stævnedeltagelse 62.079kr.       51.455kr.       37.328kr.             42.063kr.             36.000,00kr.   

Dommere i alt 12.131kr.       73.852kr.       64.447kr.       51.399kr.            58.063kr.             57.000,00kr.   
894100 Landsholdstræning -12.480kr.     886kr.                  10.000kr.             15.000kr.         
904320 IJJF landsh.træning (andre trænere) 10.000kr.             
904321 JJIF Landshold støtte
904322 IJJF Landsholdstræning inkl. DJU 11.870kr.       8.040kr.         
904324 JJIF National kæmperstøtte 4.000kr.         10.000kr.             

Landsholdstræning i alt -610kr.           12.040kr.       -kr.             886kr.                  30.000kr.             15.000kr.         
904325 JJIF National turnering 5.310kr.         
904351 IJJF Kongres 20.163kr.       27.932kr.       9.163kr.         3.105kr.               20.000kr.             
896101 JJIF VM Senior + -10.960kr.           -14.000kr.            
906101 JJIF VM Senior 82.756kr.       53.661kr.       -12.678kr.     32.228kr.             35.500kr.             
896102 JJIF VM Junior + -32.688kr.           -30.825kr.            
906102 JJIF VM Junior 92.771kr.       66.643kr.       97.846kr.       57.101kr.             57.160kr.             
897103 JJIF Stævner + -75.127kr.           
907103 JJIF stævner 131.010kr.     71.647kr.       110.453kr.     92.262kr.             70.625kr.             184.106kr.       
908106 JJIF repræsentation /reklame -kr.                    
904315 JJIF Møder 971kr.            344kr.            2.777kr.         1.000kr.               

2016 Tilskud international kongres -9.493kr.        -4.442kr.        
908104 IJJF Diverse omkostninger 3.322kr.         4.434kr.               -kr.                    
895100 IJJF tilmelding -kr.             
896100 IJJF VM (World Cup) 12.806kr.       -5.194kr.             
897100 IJJF Stævner -78.269kr.     
897103 IJJF Stævner + -27.211kr.     -90.565kr.     -36.000kr.            
897105 JJIF Egenbetaling træningslejre + -33.093kr.     -2.250kr.        
907105 JJIF Egenbetaling træningslejre - 8.071kr.         

IJJF diverse 258.034kr.    158.501kr.    123.109kr.    65.161kr.            103.460kr.          184.106kr.       
JJIF udvalg i alt 244.393kr.    187.556kr.    117.447kr.          191.523kr.          241.106kr.       
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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. 
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”. 
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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.  
Opgørelse af medlemstal omfatter dog kun medlemmer med gyldigt Ju-Jitsu licens/pas. 
 

4.1.1. Repræsentanter til årsmødet 

Årsmødet består af bestyrelsen samt klubbernes udpegede repræsentanter. En klubs repræsentanter skal 
udpeges blandt klubbens egne medlemmer.  
  

4.1.2. Stemmeret  

Stemmeret på årsmødet har de tilmeldte klubber med 1 stemme for hver repræsentant, de er berettiget til i 
henhold til stk. 4.1.3. Møder der færre repræsentanter fra en klub, end denne er  
berettiget til, råder den eller de fremmødte repræsentanter over klubbens fulde antal stemmer. Der  
kan ikke benyttes fuldmagt til at stemme på andre klubbers vegne. Samme person kan ikke repræ- 
sentere flere klubber. Et medlem af bestyrelse kan ikke udøve en klubs stemmeret.  
  

4.1.3. Berettiget repræsentanter  

En klub er berettiget til 1 repræsentant for 1 - 19 Sportslicenser, 2 repræsentanter for 20 - 49  
sportslicenser og 3 repræsentanter, for 50-99 sportslicenser, og yderligere 1 repræsentant pr. påbegyndt 50 
sportslicenser herudover registreret under klubbens navn jvf. stk. 4.1.4  
  

4.1.4. Antal licenser 

Antallet af repræsentanter opgøres ud fra antallet af gyldige licenser pr. d. 31. juli. Klubber der  
meldes ind i perioden fra 1. august frem til førstkommende ordinære årsmøde får  
opgjort antallet af repræsentanter ud fra antallet af gyldige licenser tegnet pr. 15. april.  
Opgørelse af repræsentanter gælder uændret ved ekstraordinære møder i perioden frem til næst- 
kommende ordinære årsmøde.  
  

4.1.5. Unionskontingent  

Klubber, der ikke senest den 1. maj har indbetalt unionskontingent for året eller som ikke rettidigt  
har indsendt medlemsopgørelse til DIF, har ikke repræsentationsret. 

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 §8 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. 
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4.4. Dagsorden ordinært årsmøde 

Dagsorden på ordinært årsmøde: 
Kontrol af repræsentanter 
Valg af dirigent 
Valg af referent 
Godkendelse af formandsberetning 
Godkendelse af regnskab 
Indkomne forslag 
Valg af tillidsposter, bestyrelse & udvalg 
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. 
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 retningslinjer 
for/i Ju-Jitsu Danmark. 
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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. 

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 

 
Aktivitetskoordinator .............. Bestyrelsen - efter indstilling fra årsmødet 
 
Projektkoordinator .................. 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 licenserede 
medlemmer, kan få en repræsentant i Teknikudvalget.    
 
Bredde (min. 3 pers. – max. antal efter udvalgsformandens vurdering) 
Formand .................................... Årsmødet 
Udvalgsmedlemmer ................... Årsmødet 
 
Sports (min. 3 pers. – max. antal efter udvalgsformandens vurdering) 
Formand (Sportschef ................. Årsmødet 
Landstræner .............................. Bestyrelsen - efter indstilling fra Sportsudvalget 
Talent-/Disciplin trænere ........... Bestyrelsen - efter indstilling fra Sportsudvalget  
 
Stævne / Dommer (min. 3 pers. – max. antal efter udvalgsformandens vurdering) 
Formand .................................... Årsmødet 
Dommeransvarlig Årsmødet 
  
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 har 
klubber uden deltagende dan-bærere ret til at sende en repræsentant til dan-kollegiemøderne. Et dan-kollegie 
mødes minimum en gang årligt.   
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8. ANSVARSOMRÅDER 

8.1. Aktivitetskoordinering 

Aktivitetskalender 
Koordinering mellem udvalg 

8.2. Projektkoordinering 

Koordinering af projekter 

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. Breddeudvalget  

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. Sportsudvalget 

Konkurrencer - regler 
Eliteaktiviteter 
Internationale tilhørsforhold 

8.7. Stævne- dommerudvalget 

Konkurrencer - regler 
JJIF-dommere 
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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 2018 

Ju-Jitsu Danmark 

 Møde den kl. Sted 

 09. juni 2018 14:00 Munkebjerg Hotel - Vejle 
  Ref. sign. 
  HJ 

 
Møderesultat   

1 Kontrol af repræsentanter 

 

Følgende deltog i Årsmødet 2018: 

  

Fornavn Efternavn Klub 

Jens Erik Rasmussen Allerød Ju-Jitsu 

Fahim Saber Birkerød Judoklub 

Bo Jin Pedersen Bramming Ju-Jutsu Klub 

Karina Sørensen Dansk Judo og Ju-Jitsu Union 

Susanne Hasselgren Dansk Judo og Ju-Jitsu Union 

Stig bo Kristiansen Esbjerg Ju-Jutsuklub 

Tom Hansen Esbjerg Ju-Jutsuklub 

Lasse Svane Weimar Fredericia Judo og Ju-Jutsu Klub 

Steffen Ravn Mortensen Fredericia Judo og Ju-Jutsu Klub 

Morten  Pilnov Frederksberg Ju-Jutsu Klub 

Laura Vejlgaard Frederksberg Ju-Jutsu Klub 

Bente Jeppesen Frederksberg Ju-Jutsu Klub 

Marianne Gantriis Poulsen Gentofte Budoklub 

Bjørn Walby Greve Ju-Jutsu 

Henrik Sandberg Greve Ju-Jutsu 

Jesper Wærens Greve Ju-Jutsu 

Rasmus Weihrauch Greve Ju-Jutsu 

Jacob Willard Hillerød Ju-Jutsu Klub 

Rebekka Ziska Dahl Hillerød Ju-Jutsu Klub 

Jan Jacobsen Holbæk Budo Skole 

Sten Jensen Holbæk Budo Skole 

Annette Steen Brandsholm Højby Budoklub 

Steen Syrak Hansen Højby Budoklub 

Mathias Hørlyck Højer Efterskole 

Martin Becker Nielsen Høng Ju-Jutsu Klub 

Ion Grøtner Ikiru Jiu-Jitsu 

Nicolai Brenøe JGI-kampsport 

Carsten Zilmer Holbæk Ju-jitsu Danmarks bestyrelse 

Christina Holbæk Ju-jitsu Danmarks bestyrelse 

Henrik Jensen Ju-jitsu Danmarks bestyrelse 

Kenneth Benfeldt Ju-jitsu Danmarks bestyrelse 

Lisbeth Damgård Hansen Ju-jitsu Danmarks bestyrelse 

Allan Madsen Ju-jitsu Danmarks informationsudvalg 

Birgitte Dalsgaard Ju-jitsu Danmarks informationsudvalg 

John Dalsgaard Ju-Jitsu Danmarks stilartsudvalg - Ju-Jutsu 

Camilla Prien Ribe Ju-Jutsuklub 
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Claus Tobiasen Ribe Ju-Jutsuklub 

Laura Plougmann Vejlgaard Ribe Ju-Jutsuklub 

Agge Nielsen Rødovre Jiu-Jitsuklub, Yawara 

Per Jensen Rødovre Jiu-Jitsuklub, Yawara 

Tonie Elisabeth Dahl Sanju Ju-Jutsu 

Jørn Engvang Såby Jiu-Jitsuklub 

Lucas Engelbrekt Såby Jiu-Jitsuklub 

Tage Højland Tomoe, Kolding 

Michael Sørensen Trekroner Ju-Jutsu 

Simon Bank Århus Judo Klub 
 

 

22 klubber er repræsenteret ved årsmødet. 

42 stemmer ud af 47 stemmer er mulige at afgive. 

 

Simon Bank satte spørgsmålstegn omkring stemmeafgivelse via fuldmagt. Jørn 

Engvang forklarede omkring indhentning af fortolkning omkring vedtægterne hos 

DIF, hvorfor der ikke kan stemmes med fuldmagt. 

 

Årsmødet mindedes Mogens Bodenhoff der gik bort i januar.   

 

Bemærkninger: 

Årets frivillige: Sten Jensen fra Holbæk Budoskole. 

Årets klub: Bramming Ju-Jutsu Klub. 

 

  

2 Valg af dirigent   

Jørn Engvang blev valgt. 

 

  

3 Valg af referent   

Henrik Jensen blev valgt. 
 

  

4 Godkendelse af formandens beretning   

Formanden uddybede den skriftlige beretning med blandt andet at forklarede 

nærmere omkring det store strategiarbejde som bestyrelsen har brugt rigtig 

megen energi på i det sidste år. 

Der blev stillet spørgsmål omkring DJU’s økonomiske fordelingsnøgle og ATK 

projektet, dette blev uddybet. 

Karina Sørensen og Laura Vejlgaard berettede omkring projektet ”Unge”. 

 

Beretningen blev godkendt. 

 

  

5 Godkendelse af regnskab   

De få spørgsmål, der var fra årsmødet, blev bevaret. 

 

Regnskabet blev godkendt. 

 

  

6 Indkomne forslag   

Bestyrelsens forslag til organisationsændring blev enstemmigt vedtaget. 

 

  

7 Valg af tillidsposter   

Valg til formandsposten   

 

Kandidaterne præsenterede deres holdninger og svarede på spørgsmål fra 

årsmødet. 

Efter stemmeafgivelse: 

Lisbeth Hansen fik 25 stemmer 

Carsten Holbæk fik 17 stemmer 
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Lisbeth Hansen blev dermed valgt til formand. 

 

Følgende personer er valgt ind i udvalg og bestyrelser: 

 

Navn Udvalg Funktion 

Lisbeth Hansen Bestyrelse Formand 

Christina Holbæk Bestyrelse Økonomi ansvarlig 

Henrik Jensen Bestyrelse Sekretær 

Camilla Prien Tobiasen Bestyrelse Medlem 

Carsten Holbæk Bestyrelse Medlem 

Carsten Mortensen Teknikudvalg Formand 

Boe Byvard Jiu-Jitsu Stilartsudv. Formand 

Jørn Engvang Jiu-Jitsu Stilartsudv. Medlem 

Per Jensen Jiu-Jitsu Stilartsudv. Medlem 

Palle L. Hansen Ju-Jutsu Stilartsudv. Formand 

Henrik Sandberg Ju-Jutsu Stilartsudv. Medlem 

Kent Hielscher Ju-Jutsu Stilartsudv. Medlem 

Claus Tobiasen Ju-Jutsu Stilartsudv. Medlem 

Frank Stjernholm Ju-Jutsu Stilartsudv. Medlem 

John Dalsgaard Ju-Jutsu Stilartsudv. Medlem 

Tim Jensen Aikido Stilartsudv. Formand 

Claus Tobiasen Sportsudvalg Formand 

Tonie Dahl Sportsudvalg Holdleder 

Lazar Kuburovic Sportsudvalg Landstræner 

Simon Bank Breddeudvalg Formand 

Bjarne Andersen Breddeudvalg Medlem 

Sten Jensen Breddeudvalg Medlem 

Lasse Weimar Breddeudvalg Medlem 

Tom Hansen Breddeudvalg Medlem 

Kenneth Benfeldt Stævne/Dommer Formand 

Henrik Sandberg Stævne/Dommer Medlem 

Tonny Tang Stævne/Dommer Medlem 

Marianne Poulsen Stævne/Dommer Medlem 

Martin Becker Stævne/Dommer Medlem 

Nadia Misimi Info-udvalg Formand 

Birgitte Dalsgaard Info-udvalg Medlem 

Jacob Haldorsson Info-udvalg Medlem 

Michelle Jensen Info-udvalg Medlem 

Allan Madsen Info-udvalg Medlem 

Markus Tang Info-udvalg Medlem 

Susanne Hasselgren Akt.koordinator Akt.koordinator 
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8 Eventuelt   

 

Bestyrelsen vil i den kommende periode arbejde med en revidering af love og 

vedtægter, således at der ikke bliver anledning til fortolkninger i forhold til DJU’s 

love og vedtægter. 

  

Tonie Dahl - Foreslog bestyrelsen at tænke en ung eliterepræsentant ind i 

bestyrelsen. 

 

Claus Tobiasen – vil forsøge at søsætte en ny konkurrenceform (teknik-

konkurrence) for børn i dette efterår. 

 

Årsmødet diskuterede opkrævning af unionskontingent og rykkerprocedurer for 

manglende betaling. 

 

Sten Jensen opfordrede til at annoncere, at der er reaktionsbanekonkurrence på 

sommerlejren. 

 

Licenser – Det er et ønske, at man kan integrere til portalen fra eksterne 

systemer. Flere klubber efterlyste et fælles økonomi- og medlemssystem med 

integration til licensstyring. 

 

Højer efterskole – Opfordring til at sende de unge mennesker på lejr og på 

efterskole. 

 

Reaktionsbanemesterskab blev drøftet og der kom en opfordring fra Årsmødet til 

at ”karavanen” kørte en tur rundt i klubberne igen før næste mesterskab. 

 

Flere klubber efterlyste markedsføring omkring nye medlemmer. 

 

Dirigenten takkede for god ro og orden. 
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