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Fotos fra forsiden, er venligst stillet til rådighed af: 

 

 

 

Foto 1 

Junior-VM Bahamas 2018: 

På sin vej mod sølv-medaljen slår Lærke Marie Olsen i kvartfinalen 

guldfavoritten Asumi Ura fra Japan.  

Fotograf: IJF 

 

 

Foto 2  

Seminar for alle – ”Improve your club” – på Judo Danmarks sommerlejr 

2018 på Gerlev Idrætshøjskole 

Fotograf: Gerlev Idrætshøjskole 
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2. indkaldelse til årsmøde 2019 

Stemmeantal ved årsmødet 

 
Formandens beretning 

Årsberetninger fra udvalgene 

Regnskab/Budget 
 
 
Forslag 1 - 4 
 

Kandidatlisten 
 
Diverse 
Judo Danmarks Love 
Referat Årsmøde 2018 
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Århus d. 29/5 2019    
 

Judo Danmarks ordinære årsmøde 2019 
 

 
 
Til Judo Danmarks klubber                           
 
Hermed indkaldes 2.gang til ordinært årsmøde 2019 jævnfør Judo Danmarks love og  
Dansk Judo og Ju-Jitsu Unions love. 
 
 

 
 
Mødet afholdes lørdag d. 15. juni 2019 kl. 10.00  
 

Hotel Scandic Odense 
Hvidkærvej 25 
5250 Odense 
 
 
 

                           
 
 

Kontrol af repræsentanter starter kl. 9.30 – mødet indledes kl. 10.00 
 

Dagsorden i følge lovene: 
1.  Kontrol af repræsentanter. 
2.  Valg af dirigent. 
3.  Behandling af beretning. 
4.  Behandling af regnskaber. 
5.  Behandling af indkomne forslag. 
6.  Valg af tillidsposter. 
7.  Eventuelt. 
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For at have stemmeret skal klubberne: 

• Have betalt Unionskontingent rettidigt 

• Have indsendt oplysningsskema til DIF 

• Alle medlemmer med gyldig licens har møde- og taleret. 
 

 
 
 
 
Tilmelding til årsmødet, skal ske via DJU portalen 
 
 
 
 
I forbindelse med årsmødet vil Judo Danmark gerne invitere 2 repræsentanter fra 
hver klub til frokost d.15/06 kl.12.00 på hotel Scandic Odense.  
  
Dette sker via tilmelding i DJU Portalen senest d. 06-06-2019.  
  
Hvis der ønskes overnatning, bestilles det direkte til hotellet.   
 
 
Medlemmets repræsentation på årsmødet udøves af den klub, som medlemmet er 
tilsluttet.  
 
Senest 1 uge før årsmødet skal klubberne meddele unionens kontor, hvor mange der 
repræsenterer klubben 
 
 
Det er mit håb at så mange som muligt, møder op og præger udviklingen i Judo 
Danmark. 
 
 
 
 
 
På Judo Danmarks vegne. 
 
 
Søren Studsgaard 
Formand 
 



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
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 Judo Danmark 2018/2019 
 
 
Formandsberetning  
V/Søren Studsgaard 

 

Indledning 

Formandens beretning er sammen med udvalgenes beretninger, hele Judo Danmarks 
skriftlige beretning for sæsonen 2018/2019. 
 
 
Dødsfald 
  
Ole Jensen,  

Ole Jensen kom fra Holstebro Judo klub, hvor han var en markant personlighed som 
kæmper, træner, dommer og leder. 

Ole Jensen sad som Formand for Judo Danmark (judosektionen) fra 1992-1996.  
Ole fik DJU’s æresnål i 1992. I 1997 blev Ole æresmedlem af Judo Danmark. 

Udover formandsposten, bestred Ole en mængde andre tillidsposter i dansk judo. 
Ole har siddet i gradueringsudvalget, dommerudvalget, og teknisk udvalg. 

Oles kæmpestore engagement tjente dansk judo på bedste vis. En stor judoka og ildsjæl 
er her ikke mere. 

Æret være Oles minde 

 
Jane Kock Schmidt, 
 
Jane var den første fynske kvinde der fik sort bælte. Hun startede judokarrieren i Tomoe 
Kolding, - en klub som hendes far var medstifter af. Sidenhen flyttede familien til Fyn. Her 
var hun med til at starte et kvindehold, som hun vandt 3 DM-titler sammen med. Individuelt 
vandt hun sølv til NM.  
 
Jane var på sin rare, stilfærdige måde altid på vej mod noget nyt. Hun tog bl.a. en uddan-
nelse som motorikpædagog og brugte det i forbindelse med handicapjudotræning. Og hun 
delte gerne ud - holdt sammen med sin motorikgruppe mange foredrag - både for pæda-
goger, idrætsinstruktører og læger. Samtidig var hun en eminent børnetræner, noget Vest-
fyns Judo og Selvforsvarsklub har haft stor glæde af. 
 
Vi har mistet en god ven og en stor judokæmper alt for tidligt. 
 
Æret være Janes minde. 



      
 

2 
 

 
Jim Friis, 
 
Jim var gennem mange år en engageret judo-personlighed, som med tilknytning til forskel-
lige klubber gennem årene, har introduceret mange forskellige mennesker til judo-sporten.  
 
Jim var kendt som en teknisk dygtig judoka, der på måtten var en kompromisløs fighter 
med et stort vinderinstinkt. Vinderinstinktet fastholdt han hele livet igennem, også som 
træner. Jim havde et fantastisk engagement og humør, som gjorde ham vellidt blandt både 
børn og voksne. Det gjorde ham til en person, som var kendt i hele landet blandt judofolk. 
 
I mange år var Jim Friis tilknyttet Skive Judoklub. Som træner var han meget vellidt, og var 
meget glad for at lære fra sig. Senest var Jim stifter af Glyngøre Judoklub, som dog efter-
følgende er lukket. 
 
Jim Friis havde 1. dan  
 
En stor judoka og kammerat er her ikke mere, og vores dybeste medfølelse går til de efter-
ladte. 
 
 
Æret være Jims minde 
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Årsmødet 2019 er mit første som formand for Judo Danmark. Det har været et utroligt 
spændende og lærerigt år for mig som formand, og jeg vil gerne takke for den tillid, års-
mødet i 2018 viste mig. Det har være en fornøjelse at lære de andre bestyrelsesmedlem-
mer at kende, og det har været konstruktivt at møde judo-folk fra hele landet med en helt 
ny vinkel som formand for forbundet. 
 
Som ny på posten, er det nok ret almindeligt at kigge på, hvordan tingene har været lavet 
hidtil. Hvilke ting er fornuftige at fastholde uændrede – og hvilke ting vil man gerne give en 
ny drejning eller en lidt anden fokus. Sådan har samarbejdet i den ”nye” bestyrelse også 
fungeret. Vi har haft en rigtig god sparring med hinanden på forskellige områder – det har 
været meget værdifuldt. I min rolle har jeg forsøgt at sætte mig præg, hvor jeg har fundet 
det relevant, og jeg har forsøgt at bidrage til at fastholde mange af de gode elementer, der 
indgår i arbejdet omkring judosporten i Danmark.   
 
Årsmappen indeholder traditionen tro; bilag med diverse resultater, referater og love. Jeg 
har valgt at udlade noget af det mere historiske materiale, men dette vil fortsat blive opda-
teret og kan tilgås via nettet.  
  
Af omkostningsmæssige årsager, har vi valgt kun at trykke nogle få eksemplarer af 
årsmappen, mens udsendelsen af mappen foregår digitalt. Jeg håber der kan bakkes op 
herom. 
 
Formandens beretning vil som altid berøre flere områder, og nogle af disse bliver uddybet 
nærmere i udvalgenes beretninger. 
 
Igen i år har vi klubber, der har afholdt Jubilæum: 
Fredericia Judo og Ju-Jutsu Klub fyldte 75 år, og Skagen Judo Klub fyldte 50 år. 
Et stort tillykke med jubilæet, det er stærkt at vi har gode eksempler på klubber, som fun-
gerer i så mange år. 
 
Vi kan ikke hylde de frivillige ildsjæle nok, de er med til at gøre forskellen i klubberne og i 
Judo Danmark. De frivillige er krumtappen i Judomotoren og vi skylder dem alle en stor 
tak. 
 
Med fare for at glemme nogle, vil jeg gerne fremhæve fire eksempler på særlige ildsjæle: 
 
Anton Toft fra Kodokan Odense er efter en livslang indsats som udøver, træner og dom-
mer blevet tildelt Judo Danmarks fortjensttegn i guld i forbindelse med sin 70 års fødsels-
dag. Stort tillykke.   
 
Arne Nøhr, som er formand og træner i Jetsmark Judoklub stiftede klubben for mere end 
30 år siden. I forbindelse med hans 65 års fødselsdag, blev Arne tildelt Judo Danmarks 
fortjenstegn i guld. 
Stort tillykke. 
 
Mathias Krabholm og Judo Danmark var sammen nomineret til at modtage Kulturministe-
rens Parasportspris ved det store TV-show Sport 2018.  
 

https://www.facebook.com/mathias.krabholm?__tn__=K-R&eid=ARDOlIiocnQYjeGuJTZXMZwSRlYLwqcBlcHMHkgCAAKt-tAE_mBSsV58PLbK6F2iLCFzwyj9aZxqjZ1T&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAzXYQr4PgbjXcH5fhcECY5C7ZF9MdCrXNuMDjmC9ZF6lo2HO0xiSFsRl37LMwY9dWtnBjaS0o1YIflu02LdAYwsr4ZWHR-DvsatLqkYgbCy7WlOe75QWCGmroKluizPR20TgagSStjBYQYtDtgvoAMD8UrbUb3XsJ7riQOKNeU0ywthNdeuMGLgdniBA8HmDTVZrG-m1Lwpdu0D52FD5dFK6V13m_HSyWCZ89SkTCgUusEwIz544ccpmWT7MWwnRjM1bMuxhxYQHZZQjj50Mwv5sgMlqiI0EIlmu7-PxqRaW_p4qNE7B4YSpveV_C52UMXbW6YHVvezo79u6I5NNL0wdEelbsGjkfm7HqBQPEpLFL2HAeKUQWbBcoFx9swx01RNXfSAkjTXm7rITSZ_CUy4bIVXfSO7tsz3jQEl6rDYcBeRGqNjT85PkhVMQ6xqzexuT-sY7bNgskEeKbmVCZmIIvg8x3CGhIFtJ2vl_T0AKnOGFeXWzUaETua4ldiXP2DVIsrocrlo_7597SWtU8
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Jørgen Sørensen og Claus Hartmann Lund fra Brøndby Judo Klub modtog prisen for 
årets initiativ i Brøndby Kommune for indsatsen med Judo4all, som er et tilbud for de folk, 
der har fysisk og mentale udfordringer i dagligdagen. Stort tillykke. 
 
 
Resultaterne og hædringerne vidner om at dansk judo har mange dygtige ledere og har 
ildsjæle, som leverer en enorm indsats med flotte initiativer indenfor for judo-sporten. 
 
 
Nye klubber 
 
En stor velkomst til de nye formænd og bestyrelsesmedlemmer i klubberne der er kommet 
til i årets løb, vi glæder os til at samarbejde med jer.  
 
Også en stor tak til dem der er gået af som ledere rundt om i klubberne. Jeres indsats har 
været værdsat, og takken til alle frivillige i vores sport kan ikke gentages for ofte.  
 
Tak til dem der fratræder i Judo Danmark. I har gjort en kæmpe forskel og har været med 
til at holde vores organisation kørende. Jeg vil særligt fremhæve: 
 
Søren Sejer Sørensen, kasserer siden 2002 
Lasse Svane Weimar, formand for Kommunikationsudvalget 
Palle Bengtson, formand for Mastersudvalget 
Tommy Mortensen, gradueringsudvalget 
Ann Fredborg, Kommunikationsudvalget 
Anders Lindberg, Kommunikationsudvalget 
 
 
TAK for en flot indsats og et godt samarbejde. Alt godt til jer alle i fremtiden. Jeg håber at I 
på et andet tidspunkt får lyst til at være en del af Judo Danmark igen. 
 
 
 
Sportslige højdepunkter 
 
Tidligere år har der været tradition for, at formandens beretning indeholder en gennem-
gang af de sportslige højdepunkter der har været siden sidste årsmøde. Da såvel lands-
træner og Sportsudvalg har udarbejdet meget fyldestgørende årsberetninger, vil jeg i år 
nøjes med at henvise til disse beretninger. 
 
Dog kan jeg ikke undlade at nævne det bedste resultat i dansk judo’s historie. Lærke Ma-
rie Olsens sølvmedalje ved Junior VM er blevet bemærket i hele verden, og det var et bå-
de flot og fantastisk resultat, som er meget motiverende i forhold til vores fortsatte arbejde 
med at forbedre vores absolutte elite. 
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Internationalt IJF/EJU 
 
Personligt har jeg som ny formand haft debut som repræsentant for dansk judo i det inter-
nationale samarbejde. Jeg har utvivlsomt stadig meget at lære, men det er mit indtryk, at 
dansk judo har et godt navn i EJU og IJF, og jeg synes vi har haft en fornuftig start på 
samarbejdet. 
 
International støtte: 
 
Emilie Sook, Lærke Olsen og Mathias Madsen har fået tilskud til ophold og forplejning ved 
flere olympiske trænings camps (OTC) fra den Europæiske Judo Union.  
 
Det internationale forbund, IJF, har støttet Emilie og Lærke med træner ved flere Grand 
Prix. 
 
Judo Danmark har indgået aftale med IJF omkring internationalt samarbejde om ”Safe 
Fall”-projektet. 
 
Vi takker IJF og EJU, uden den støtte havde det været meget svært økonomisk for Dan-
mark at deltage og forsøge at kvalificere en kæmper til OL 2020. 
 
 
Strategi  
Som det har været kommunikeret tidligere, har Danmarks Idræts forbund (DIF) valgt en ny 
måde at fordele de økonomiske midler til forbundene på. Det tidligere system var en slags 
”provisionsløn”, hvor vi fik midler fra de aktiviteter vi lavede ved udfyldelse af en mængde 
rapporter. Rapporterne gav point som så udløste en sum penge. 
 
Det var et yderst besværligt administrativt system at have med at gøre. 
 
Judo Danmark har i samarbejde med DJU udarbejdet en stategisk plan, som gælder fra 
2018 til 2021 - altså i 4 år! Det er et ganske langt tidsperspektiv i en så omskiftelig verden, 
som idrætten jo er. Men omvendt er det sundt at tage et længere perspektiv ind, når vi 
vurderer hvilke initiativer, vi ønsker at gennemføre. 
 
Det har været og er et kæmpe projekt i DJU at få lavet fælles strategier for hele unionen. 
Vi rapporterer halvårligt til DIF på fremdriften i vores planer, og det er en spændende pro-
ces at arbejde på en måde, så vores aktiviteter løbende styrker vores sport – samtidig 
med at det skal give mening i forhold til rapporteringen til DIF 
 
Det er nævnt tidligere flere steder, men for en god ordens skyld, kan det nævnes, at der 
arbejdes i følgende 3 spor: 
 

• Klub og organisation 
DJU vil udvikle det organisatoriske arbejde på klub- og unionsniveau, så vi kan sik-
re udvikling af sporten i fremtiden. 
 

• Talent og elite 
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DJU vil højne talentniveauet, så vi får flere og bedre internationale seniorresultater! 
 

• Vækst 
DJU vil primært arbejde med fastholdelse af eksisterende medlemmer og sekun-
dært med rekruttering af potentielle nye medlemmer ved at have fokus på kvalite-
ten af initiativer for udøverne i klubberne. 
 
 

Til disse tre overordnede spor er der beskrivelser af resultatmålet, delmål for hvert år og 
procesmål og indsatser, hertil kommer at der skal sættes økonomi bag alle målene i alle 4 
år. Og under sporene ligger der naturligvis en række konkrete aktiviteter. 
 
 
Årsmøde 2019 
Til dette årsmøde er der kun kommet ganske få forslag. Forslagene kommer fra Stævne-
udvalget, og omhandler den løbende udvikling af vores turneringsformat. Jeg synes det er 
et utroligt vigtigt emne, og jeg håber vi kan få en god debat herom. Jeg oplever at vi har et 
meget dynamisk og nytænkende Stævneudvalg, men de gode ideer og tanker får jo kun 
skabt vækst, hvis vi får dem diskuteret igennem – og efterfølgende bakker op om vores 
beslutninger. 
 
 
 
Årsmøde 2018 
 
Årsmødet 2018 var et markant og konstruktivt årsmøde. 
 
To meget bærende kræfter i udviklingen af Judo Danmark og dansk judo gennem mange 
år takkede af, og overlod deres tillidsposter til nye kandidater. Det drejer sig om formand 
gennem 14 år, Martin Kirkhammer og om breddechef Tommy Sachse Nielsen. Disse to 
ledere afleverede et Judo Danmark i god form, og med en masse spændende og kon-
struktive projekter i søen. 
 
Personligt føler jeg mig ydmygt beæret over, at jeg på årsmødet sidste år blev vist den 
store tillid det er, at blive valgt som formand i forbundet af den sport, jeg elsker allermest. 
 
Der er ingen grund til at fortie, at der ved tidligere årsmøder har været udtrykt kritik af Mar-
tins og Tommys indsats og deres måde at lede Judo Danmark på. Som nyvalgt formand 
må jeg bare udtrykke stor respekt for grundigheden og omfanget af deres arbejde. Ved 
overdragelsen af opgaverne, har særligt Martin brugt utallige timer på at hjælpe mig godt i 
gang – og alle informationer er overdraget med stor omsorg og et kæmpe judo-hjerte. Det 
har jeg oplevet som dybt professionelt og med kæmpe omsorg for judo-sporten. Tak.  
 
Judo-fagligt fik vi vedtaget et nyt pensum, som nu er endegyldigt gældende. Og vi fik ved-
taget nyt reglement for de danske judo-stævner.  
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DM 2018 
 
Den lidt kedelige vinkel til historien om årets Danmarksmesterskaber er, at selvom me-
sterskaberne efter turnus-planen skulle afholdes på Sjælland, så lykkedes det ikke at finde 
en arrangør.  
 
Den positive vinkel er, at med ganske kort varsel trådte Kauri Brønderslev Judoklub til. 
Klubben arrangerede et fantastisk DM, med to dage i en virkelig god hal med en sand ju-
dofest. Alle aldersgrupper kæmpede ved samme stævne – og samtidig blev der arrangeret 
hold-DM ved samme stævne. Stævneudvalget vil evaluere denne stævneform – men på 
måtten var der under alle omstændigheder masser af flot og spændende judo. 
 
Forud for DM havde stævneudvalget identificeret en række forældede og ej-opdaterede 
bestemmelser i reglementet. Dette har givet dem incitament til at komme med et forslag til 
opdatering af reglementet, som vil blive behandlet på dette årsmøde.   
 
 
Matsumae Cup 
 
D.15-19. februar 2019 i Vejle. 
 
Matsumae Cup 2019 blev et stort og flot stævne. Med rekord-stort deltagerantal og en 
kæmpe indsats fra Vejle Budo Klub, blev det et af de mest imponerende stævne på dansk 
grund nogensinde. Stævnet er gradvist blevet større og mere internationalt, siden det før-
ste gang blev afholdt i 1988.  
 
Vejle Budo Klub skal have en kæmpe tak, for at påtage sig den store opgave som det er at 
afholde et Matsumae Cup. Udover at afvikle et flot judo-stævne, har Vejle-folkene formået 
at skabe liv i hele DGI-huset, og har inddraget Kommune og erhvervsliv i et arrangement, 
som rækker langt ud over tatamien.   
 
Matsumae Cup kan kun arrangeres med opbakning fra Tokai University Educational Sy-
stem. Samarbejdet med TUEC er spændende og lærerigt – og det var en fornøjelse at se 
de dygtige japanske kæmpere ved årets stævne. Stor tak til Tokai i Japan og Vedbæk, 
som har været til stor hjælp i planlægningen sammen med godt og tæt samarbejde med 
Judo Danmark. 
 
Vi takker mange gange og håber at de nære bånd mellem dansk judo og Tokai vil udvikle 
sig endnu mere de kommende år. 
 
Planlægningen af det næste Matsumae Cup er allerede i gang. Men inden da er der Da-
nish Open - samme sted og samme koncept som Matsumae Cup. 
 
Tak til Vejle Budo Klub for en helt enestående indsats, som har løftet Matsumae Cup op i 
en internationale klasse. 
 
Også tak til Professor Hashimoto fra Tokai samt Tanaka og Jacob, fra TUEC, der koordi-
nerede besøget fra Tokai. 
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Sekretariatet 
 
Vores fælles DJU sekretariat i Idrættens Hus, består af følgende: 
 
Vini Nielsen - som primært tager sig af licenser, måttebestilling, e-mails og telefonopkald til 
DJU. 
 
Susanne Hasselgren - som bl.a. tager sig af opgaver med vores debitorforfaldsliste, DJU 
hjemmeside, rejsebestillinger/tilmeldinger til internationale stævner/camps. 
 
Karina Sørensen – som er vores DJU udviklingskonsulent og som er tovholder på en  
mængde tiltag. Karina er gået på en velfortjent barselsorlov, og vi vil i mellemtiden søge at 
holde gang i Karinas mange opgaver.  
 
Sekretariatet er omdrejningspunktet for hele DJU og sekretariatet har en god professionel 
tilgang til de mange opgaver i DJU. 
 
 
Bestyrelsen 
 
Bestyrelsen har afholdt 4 møder siden sidste årsmøde. Derudover er der meget hyppige 
kontakter på tværs af bestyrelsens medlemmer. 
 
Bestyrelsen har naturligvis ansvaret for den daglige drift, med budgetter og øvrige drifts-
opgaver. Bestyrelsen har arbejdet godt sammen. Det er ikke alt vi er enige om men ved 
konstruktiv argumentation finder vi løsningerne, og humøret og gejsten oplever jeg som 
meget høj. 
 
Bestyrelsen har konstitueret Thomas Hansen til Gradueringsudvalget 
 
Bestyrelsen har i samarbejde med Eliteudvalget forlænget kontrakten med vores lands-
træner Peter Scharinger, så hans nuværende kontrakt rækker til udgangen af 2020. Peter 
yder en flot indsats for alle aldersgrupper på landsholdet, og det var en fornøjelse i januar 
2019 at kunne annoncere forlængelsen. 
 
Alexander Bakke har i samarbejde med Sune Aagaard og undertegnede arbejdet hårdt i 
mere end 9 måneder på at tiltrække en donation til talentarbejde fra Kirkbi gennem DIF og 
Team Danmarks fælles OL/PL-satsning. Der var stor glæde, da vi langt om længe fik posi-
tivt svar fra DIF og Team Danmark. Judo Danmark modtager i alt 800.000 kr. for 2019 og 
2020, og beløbet er øremærket til yderligere professionalisering af det sportslige set-up og 
bedre uddannelse af trænere, ledere, koordinatorer og atleter. Samtidig skal projektet styr-
ke de centrale udviklingsmiljøer i Danmark, udvikle træningskulturen blandt danske judo-
kæmpere og højne kvaliteten af træningen blandt talenterne i dansk judo.  
 
Dette er en utroligt vigtig donation, og vi skylder KIRKBI en kæmpe tak.  
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Økonomi 
  
Judo Danmark kommer ud med et underskud i regnskabet 2018 på kr. 332.382,-. Selvom 
vi havde budgetteret med et underskud, er det større end ventet, og dermed er det ikke 
tilfredsstillende. Forklaringen på overskridelsen skyldes flere forhold, som hver især ikke er 
markante. Bestyrelsen har strammet opfølgningsstrukturen i 2019, og vi forventer at holde 
budgettet for 2019. 
 
Budgettet for 2019 har bestyrelsen valgt at holde på nogenlunde samme niveau som 
2018. Selvom dette igen vil vise et underskud, mener vi at det er en forsvarlig investering i 
udviklingen af vores judo samt i vores elitestrategi. Samtidig vil før omtalte donation fra 
KIRKBI gøre det muligt at gennemføre initiativer på talent-området, som vi ellers ikke ville 
have økonomi til. 
 
Vores tilskud fra DJU er faldende, da vi bruger flere penge på ansatte, der på den lange 
bane skal genere flere midler til Judo Danmark/DJU, via flere aktiviteter.  
 
 
Det vedlagte regnskab med budget i årsmappen, er Judo Danmarks regnskab - Ikke 
DJUs. 
 
DJUs regnskab bliver godkendt på repræsentantskabsmødet i DJU hvert andet år, næste 
gang her i 2019.  
 
Vores kasserer Søren Sejer Sørensen, har igen gjort et stort stykke arbejde for at få regn-
skabet gjort færdigt og revideret af Ernst & Young. 
 
Stor tak til Søren - vores trofaste kassemester siden 2002. Søren vælger i år at takke af, 
og det kan han gøre med god samvittighed ! 
 
Nordisk samarbejde og internationale møder 
 
De nordiske lande har et fint samarbejde på formandsniveau. Vi har lidt de samme udfor-
dringer med økonomi, medlemmer, trænere m.v. Særligt har Danmark og Norge nogle 
meget identiske problemstillinger, mens Sverige er lidt længere fremme i udviklingen. 
Samarbejdet giver god inspiration mellem landene. 
 
Alene er vi jo mindre judolande, men sammen er vi politisk stærke og en fælles nordisk 
stemme er noget man lytter til i EJU og IJF. Den nordiske måde at tænke demokrati og 
politik, er væsentlig anderledes end i mange andre lande, og vi er enige om at bestræbe 
os på at sikre, at disse værdier bringes ind i det internationale samarbejde i EJU og IJF. 
 
70. ordinære EJU kongres  
 
Kongressen blev afholdt d. 1. december 2018 i Kaunas, Litauen.  
Fra Danmark deltog undertegnede. 
Rapporter fra alle EJU’s udvalg blev gennemgået. 
Der blev vedtaget en mængde mindre rettelser i EJUs love. 
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Som altid ved kongresser, var der møder med vores nordiske kolleger. 
EJU fejrede 70 års jubilæum, og dette blev naturligvis markeret. Det mest markante indtryk 
som repræsentant for et lille forbund fra et lille land er, hvor enormt stor judo-sporten er i 
andre nationer. Det kan være meget inspirerende – men også nærmest frustrerende at 
opleve. Samlet set bør det være en inspirationskilde til, hvor judoen kan bringes hen. Også 
i Danmark.  
 
 
 
Afslutning 
 
Alle de gode resultater har kun været muligt gennem en meget engageret og utrættelig 
indsats af hele Judo Danmark. Hver en frivillig leder og træner, hver en forælder, hvert et 
klubmedlem bidrager til en kæmpe indsats, som med små nøk udvikler vores sport og gi-
ver gode oplevelser. 
 
Der skal således herfra lyde en meget stor tak til alle vore medlemmer og klubber samt til 
DJUs hovedbestyrelse, DJUs sekretariat, bestyrelsen, udvalgene, sponsorerne, dommer-
ne, trænerne og forældrene for endnu flot indsats i 2018/19.  
 
Tak for den opbakning, som jeg har mødt som ny og aldeles urutineret formand.  
 
En stor tak til alle jer klubber der velvilligt stiller lokaler og arbejdskraft til rådighed for Judo 
Danmarks aktiviteter.  
 
Ligeledes en tak til, Danmarks Idræts forbund, Tokai, EJU, NJU og IJF.  
 
Jeg glæder mig til årsmødet d.15 juni. Jeg håber at rigtige mange møder op og giver jeres 
bidrag til dansk judos fortsatte udvikling.  
 
 
 
 
Judo er en sport for livet. Sporten er ikke et spørgsmål om elite eller bredde – de er 
hinandens forudsætninger.  
 
 
Med de bedste judo-hilsener 
 
Søren Studsgaard 
Formand  
Judo Danmark 
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 Judo Danmark 2018/2019 
 
Årsberetning fra Breddeudvalget 
 
 
Udvalgene under Breddeudvalget laver deres egne beretninger. 
  
Strategiaftalen med DIF 
 

-       Implementering af Gsuite vil muliggøre arbejde online og bibeholdelse af den or-
ganisatoriske viden. DJU er godkendt til Gsuite som nonprofitorganisation, som gør det 
gratis at bruge basispakken. Underdomæner kan tilføjes Judo Danmark, så man får 
mulighed for at gøre brug af de samme funktionaliteter/apps. Judo Danmark har igang-
sat implementeringen af Gsuite, mens der arbejdes videre på at finde en god løsning til 
en hjemmeside med gode muligheder for personalisering samt medlemsstyring. Alter-
nativt en fornyelse af DJU Portalen. 
Alle frivillige klubber har mulighed for at ansøge og få Gsuite for nonprofit, og der er af-
holdt, og vil fortsat blive afholdt workshops med henblik på at hjælpe interesserede 
klubber igang og vidensdele omkring mulighederne med produktet. 

  
-       Spørgeskemaundersøgelser fra DJU er sendt ud til klubbernes formænd og med-
lemmer. Når resultaterne er analyseret og sammenfattet, vil de blive offentliggjort. 
 
-       Klubudvikling med bistand fra udviklingskonsulenten er i gang i flere klubber lan-
det over. Har jeres klub brug for sparring, så kontakt udviklingskonsulenten. 

  
-       Der er blevet udviklet et evidensbaseret FIT FIRST koncept der er oplagt til brug 
ved samarbejde mellem skole og forening. FIT FIRST 10 er et undervisningsforløb ud-
viklet til indskolingen i de danske grundskoler, med hovedfokus på intens og involve-
rende træning med udgangspunkt i etablerede idrætsgrene. Konceptet er tilpasset sko-
lens rammer, med et udvalg af aktive moduler á 40 minutters varighed som fordeles 
henover ugen. 

  
Judo for blinde og svagtseende 
 
Mathias Krabholm blev Nomineret til Kulturministeriets Parasportspris for hans flotte ind-
sats med judo for blinde og svagtseende. En anerkendelse vi også i Judo Danmark kan 
være rigtig stolte af. Ej skal vi glemme at nævne Tommy Sachse Nielsen og Martin Kirk-
hammer, der har været med til at sætte fokus på målgruppen. Ligeledes kan vi nævne 
Matsumae Camp for blinde og svagtseende, der også er et flot initiativ på området. 
  
Netværksmøder 
 
Der har været afholdt netværksmøder i Jylland og på Sjælland. Referater fra møderne bli-
ver løbende offentliggjort på Judo Danmarks hjemmeside. 
Af tiltag aftalt på netværksmøderne kan blandt andet nævnes: 

-        Ungdomsfællestræning planlagt til september i Odense for 12-18 årige med fokus 
på det sociale 
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-        Workshop med Google apps/værktøjer 
-        Oprettelse af Facebookgruppe til køb/salg af brugte gier og udstyr 

 
Vi ved, der er nok at se til ude i klubberne, men det er vigtigt for os, at netværksmøderne 
prioriteres, så vi kan dele erfaringer og udveksle ideer.  
Hvis der er opbakning til det, kan vi inddele netværksmøderne i regioner, så der evt. ikke 
er så langt til møderne. 
Hvis der afholdes netværksmøder på eget initiativ opfordres der til, at man deler referater 
eller outputs fra disse møder. Judo Danmark skal gerne uploade dem til hjemmesiden. 
 
Spørgeskemaundersøgelse fra Judo Danmark 
 
I august 2018 udsendte Judo Danmark et kort spørgeskema til besvarelse hos medlem-
merne som et led i at identificere gode ideer til at få flere til at indløse licens til Judo Dan-
mark, som mitigering imod reduceringen af tilskud på 70000 kr. 
80 % svarede ja til, at man allerede havde, eller ville støtte et forslag om, at omkostningen 
til Judo Danmark licens inkluderes i klubbernes kontingent for de enkelte medlemmer. 10 
% svarede nej, og 10 % svarede ved ikke. 
Blandt forslag til arrangementer, der kan motivere til indløsning af flere licenser kan næv-
nes: 

- Flere judoaktiviteter for udøvere under landsholdsniveau 
- Tekniktræninger lignende inspirationskurserne, som er målrettet børn og unge på 

motionsniveau 
- Stævner i forbindelse med klubbers træningslejre 
- Stævner for førstegangskæmpere 
- Genindføre weekendungdomsfællestræninger 
- Aktiviteter for de mindste 3-7 år. Eksempelvis en aktivitetsdag med små konkurren-

cer eller miniløb 
 
Udskiftning i mastersudvalget 
 
Palle Bengtsson har valgt at trække sig tilbage som formand for mastersudvalget. Palle 
har gjort et fantastisk arbejde til gavn for veteranerne i Danmark. Der har over de seneste 
år været en stigning i antallet af veteraner, der deltager i turneringer. Blandt andet er det 
årlige veteranstævne i Odense blevet en stor success. En stor del af den succes kan til-
skrives Palles engagement i mastersudvalget. 
Jeg vil godt sige Palle tusind tak for samarbejdet og ønske hans kommende afløser vel-
kommen. 
 
En stor tak skal også lyde til personerne i stævneudvalget samt dommerudvalget. I gør det 
fantastisk, og jeg sætter pris på vores samarbejde. 
 
Udviklingskonsulenten 
 
Karina Sørensen går på barsel i slutningen af maj 2019 og vender tilbage i 2020. 
Jeg vil godt benytte lejligheden til at ønske Karina et stort tillykke og sige tusind tak for det 
fantastiske samarbejde, vi har haft indtil nu. 
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I Karinas beretning kan man se og læse mere om mange af de ting, hun er involveret i. 
Heriblandt fastholdelse og rekruttering af piger og kvinder, klubudvikling og kampsports-
samabejde for blot at nævne nogle få. 
 
Judo for de mindste 
 
På judosommerlejren 2018 prøvede vi for første gang at tilbyde judo for de mindste børn 
fra 3-7 år. Det var en succes og tilbagemeldingerne på træningen var rigtig gode. Trænin-
gen blev gennemført af undertegnede med stor hjælp og inspiration fra Karl-Jørgen Dyrvig 
Jensen fra Vejle Judoklub. 
 
En af kritikpunkterne var den mangelfulde kommunikation, der havde været omkring tilta-
get. Man var simpelthen ikke klar over, at der var træning for de mindste. 
Vi gentager succesen igen på årets sommerlejr og håber, i alle vil være behjælpelige med 
at sprede budskabet, så vi kan nå ud til endnu flere i år. 
 
Kr. Himmelfartsdag afholdes Danmarks første Tumlingetræf i Horsens for børn i alderen 3-
7 år. På sigt håber vi, at lignende arrangementer vil finde sted rundt omkring i Danmark, så 
også der et incitament for de mindste til at melde sig ind i Judo Danmark. 

 
Flemming Otvald Jensen 
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 Judo Danmark 2018/2019 
 
 
Årsberetning fra Dommerudvalget 
 
Frem til OL i Tokyo i 2020, sker der på dommersiden ingen store ændringer, da man ikke 
vil lave regler om op til så stor et stævne, med så kort varsel. 
 
Der har i år været et par ture til IJF/EJU seminar, da de fra IJF/EJU side har pålagt alle 
nationer med IJF dommere at deltage her. Og i samme ombæring tage de sidste opdate-
ringer med hjem til Danmark og implementere dem i dansk judo. 
 
På rekrutteringssiden af nye dommere går det bedre end de andre år, vi har fået 3-4 nye 
dommere som vil i gang med deres dommerkarriere, hvilket vi naturligvis er utrolig glade 
for i dommerudvalget. 
 
Og vi mangler dommere i Danmark, så når i læser dette og i tænker at i godt kunne tænke 
jer at prøve kræfter som judo dommer, så tøv ikke med at komme til os dommere og sig i 
gerne vil prøve, vi bider ikke vi vil hellere end gerne tage imod nye kandidater. 
 
Vi også har fået en ny IJF Continental dommer da Jesper Gordon bestod eksamen i som-
meren 2018. Det har været en lang og hård proces at nå dertil, med mange rejser og ture, 
som heldigvis gav et positiv udslag til eksamen. Her vil jeg gerne personlig takke alle for 
opbakningen og støtten fra DJU som gjorde dette muligt. 
  
2018/2019 har også kastet mange og fine stævner af sig. Her kan der bl.a. nævnes  
Ungdomsturneringer  
Dansk mesterskab. 
Danish Open. 
Holdturneringer 
Holdturneringer med hold 5 mand (stor succes og fungere fint) 
Veteran stævner 
CPH open 
(Vest og Øst kreds mesterskaber./Nordic championship) Ikke afholdt i skrivende stund.  
Til NM stiller Danmark i år med 3 dommere, så også her er Danmark stærkt repræsente-
ret. 
 
Os i Dommerudvalget syntes at alle arrangørerne rykker op i niveau fra gang til gang, så 
et stor tak for stævnernes afvikling skal det lyde her fra. 
 
Dommerseminar/Trænerseminar har vi valgt at rykke til starten af sæsonen start sep. 2019 
da der ikke er sket det vilde med nye regler siden sidste år, og vi så kan opdatere alle 
dommere inden sæsonen går i gang igen 2019/2020  
 
Her vil jeg gerne venligt, men Bestemt, opfordre Alle dommere såvel som trænere til at 
deltage så alle er opdateret på samme vis.  
 



      
 

2 
 

Vi har desværre i 2018 fra DJU side været nødt til at afvise muligheden for at Klaudia As-
mussen kunne komme op til International A licens. Da der var flere parameter der gjorde 
dette ikke var muligt. Når det så er sagt, har vi sat alle sejl ind for at hjælpe Klaudia As-
mussen med at opnå hendes Internationale A licens i sæsonen 2019/2020. 
  
Vi Glæder os til et nyt år med en masse godt judo og hyggelige timer med jer ALLE. 
 
De Bedste Judo Hilsner 
 
Fra Dommerudvalget  
Jesper Gordon. 
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 Judo Danmark 2018/2019 
 
 
Årsberetning fra Gradueringsudvalget 
 
Vi i gradueringsudvalget er glade  for året der er gået,  det har været et spændende år 
med kurser og nationalgradueringer. 
 
Der har også været nye tiltag i udvalget, vi har blandt andet indført gradueringscertifikater, 
til de gradueringsberettiget,  og vi har fået lavet et helt nyt pensum, som er trådt i kraft den 
1. maj 2019, et pensum som vi håber klubberne får rigtig meget glæde af. 
 
Vi vil gerne fremhæve dem som har fået nye dangrader. 
 
2 har fået 3 Dan 
2 har fået 2 Dan 
17 har fået 1 Dan 
 
Stort tillykke til jer alle det er velfortjent. 
 
Det er også med stor glæde,at der er blevet uddelt 4 æresdangrader i år, stort tillykke. 
 
Vi i udvalget takker for et godt og spændende år, og glæder os rigtig meget til timer på 
judomåtten sammen med jer i den kommende tid.  
 
På gradueringsudvalgets vegne. 
 
Lars Maagaard  
 



 

 

Årsberetning fra kommunikationsudvalget 
 
Endnu et år er gået og mit tredje år som formand for kommunikationsudvalget er gået.I 
Igen i år har vi forbedret vores kommunikations ud til alle jer. Vi har fået tilknyttet Rikke Berg, som 
sørger for at sende en masse information omkring landsholdet. Udvalget blev også sidste år 
yderligere styrket med John Søndergaard som har bla. har taget sig af livedækning af diverse 
stævner samt mastersaktiviteter.  
 
Jeg synes vi har fået løftet vores kommunikationsniveau endnu en tak i år, og synes vi får 
informeret rigtig godt omkring alle danske judoaktiviteter.  
 
Lige nu har vi mange forskellige personer som ligger ting op.  
Vores kalender opdateres af: 
Ann Fredborg 
Lasse Svane Weimar 
Karina Sørensen 
Peter Scharinger 
 
Facebook opdateres af: 
Ann Fredborg 
John Søndergaard 
Karina Sørensen 
Lasse Pedersen 
Lasse Svane Weimar 
Palle Bengtsen 
Thomas Hansen 
 
Judo.dk opdateres af:  
Ann Fredborg 
Karina Sørensen 
Lasse Pedersen 
Lasse Svane Weimar 
 
Det at så mange forskellige mennesker byder ind gør at vi får et fantastisk nyhedflow, og det er jeg 
særdeles tilfreds med. Derudover er der en lang række mennesker som løbende skriver til os med 
nyhed og andet. Mange tak for det. Jeres input er uundværlige. 
 
Der ligger en god struktur omkring kommunikationsudvalget og det håber jeg fortsætter. Jeg har 
valgt ikke at genopstille til kommende årsmøde. Dette er begrundet med spændende muligheder 
på mit arbejde som jeg har valgt at prioritere tid til.  
Jeg har tilbudt min hjælp i opstarten for de nye i udvalget.  
Jeg har peget på John Søndergaard som min efterfølger. 
 



 

 

Der bliver også andre udskiftninger i udvalget, da Anders Lindberg giver plads til andre kræfter i 
udvalget. Der skal lyde en stor tak til Anders, som har siddet længe i udvalget og har varetaget 
nogle af opgaverne omkring vores parasportdækning.  
 
De nye kræfter er Mathias Krabholm og Rikke Berg. De har begge takket ja til at stille op til 
udvalget, og de har min fulde støtte.  
 
Det nye udvalg kommer til at se således ud, såfremt alle stemmes ind. 
Fmd. John Søndergaard 
Ann Fredborg 
Mathias Krabholm 
Rikke Berg 
 
Som afslutning vil jeg gerne takke alle der har støtte mig og hjulpet med at få et velfungerende 
kommunikationsudvalg. Da jeg overtog udvalget for tre år siden var det en start fra nul. Der var 
ingen overlevering, kommunikation til vores medlemmer var på et minimum og generelt var der 
ikke noget som fungerede. I samarbejde med Asmus Eriksen og Karina Sørensen fik vi banket godt 
liv i udvalget. Da Asmus stoppede tog Ann over og sammen med at vi fik tilført flere skribenter til 
vores facebook, fik vi også løftet niveauet yderligere. Sidste tilføjelse til udvalget var John 
Søndergaard. Endnu et menneske som havde energi og lyst til at løfte niveauet yderligere.  
Jeg synes udvalgets niveau lige nu er rigtig godt og jeg ønsker alle i udvalget god vind fremover. 
 
På gensyn. 
 
 
På vegne af Kommunikationsudvalget 
Lasse Svane Weimar 
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 Judo Danmark 2018/2019 
 
 
Årsberetning fra Mastersudvalget 
 
Efter årsmødet sidste år havde vi 3 deltagere med til EM i Glasgow.  
 
Boris Schuleit blev bedst placeret med en 7 plads . Vi har i sæsonen afholdt fællestrænin-
ger i Mitani, PI, Movember træning i Hillerød og Lørdagstræning i Sjelleskørring.  
 
Der har været god belægning på samtlige arrangementer.  
 
Vores 1. Masters Japan rejse blev en stor oplevelse. Vi var 9 Judokæmpere og havde 3 
søde damer med. Vi fik et fint møde med コーチAbe og fik trænet både i Matsuma og Ko-
dokan . Derudover oplevede vi den Japanske kultur og gæstfrihed.  
 
Vi har afholdt Danmarks hyggeligste stævne. Masters Odense. Igen var der mange til-
meldte som fik en bunke kampe. Rammerne for stævnet i Odense Kodokan var som altid 
perfekte.  
 
Til sidst vil jeg fremhæve vores mest aktive Masters kæmper Daniel Dyhrberg. Har været i 
Sverige 2 gange og vundet guld og sølv Irland Sølv . Tyskland Guld.  
 
Med venlig hilsen fra Mastersudvalget 



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. 

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 ) 
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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#!00:11:30 ). 

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. 

 

. 

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 
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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 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 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 
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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. 



 
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


- 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. 
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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.  
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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.     



Årsberetning 2018

Stævneudvalget
v. formand Thomas Hansen
Haraldstedvej 15
DK–2700 Brønshøj
email: thomas.hansen.privat@hotmail.com
Phone: +45 3075–0966 2. maj 2019

Beretning fra Stævneudvalget

Hvor skal man begynde sin beretning? 2018 bød på en række tiltag fra Stævneudvalgets
side, en række stævner som gik mere eller mindre godt samt på en serie gode og mindre
gode oplevelser. I det følgende vil jeg præsentere nogle tanker om disse emner.

Udvalget

På Årsmødet 2018 blev Lasse Hildingberg fra Fredericia valgt som medlem til udvalget.
Det var godt! Lasse er en stor arbejdskapacitet og fungerer godt som tredje ben i vores
trekløver.

Det er en fornøjelse at arbejde sammen med Alex Tvede og Lasse i udvalget – vi er gode
til at udveksle ideer og selvom vi ikke altid ser ens på sagerne vi arbejder med, synes jeg
at vi er på rigtig vej.

Stævneledere

I Jylland og på Fyn fungerer Simon Kruse på stævneleder medens undertegnede er ditto
på Sjælland. Det er en skrøbelig tilstand reelt uden backup/Plan B som meget gerne skulle
afhjælpes. Vi arbejder derfor på at stable et mini-kursus på benene hvor vi vil introducere
deltagere for stævnelederrollen, herunder håndtering af JudoShiai.

Landsturneringens første år

Landsturneringen for 5-mandshold fødtes 2018 som et ægte barn af den holdturnering
Søren Madsen havde været primus mortor for de forgangende 3-4 år. Fødslen bød på
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et egentligt regelsæt men var, som tidligere, temmelig “håndholdt”. Og selvom første års
deltagelse ikke tåler sammenligning med tidligere tiders deltagelse, så er turneringen i
2019 faktisk kommet rigtigt godt i gang med holdkampe for begge køn og senior og U18. I
forbindelse med udvidelsen og funderingen af turneringen fremsætter Stævneudvalget et
forslag til revideret reglement for denne turnering.

Kredsmesterskaber

VKM og ØKM afholdtes i Fredericia hhv. Brønshøj med i alt små 300 deltagere – dobbelt
så mange i vest som i øst. Særligt på Sjælland er den tilbagevendende udfordring at der er
for få deltagere. I 2019 afholdes KM for hold samtidigt med de individuelle mesterskaber
og måske kan det hjælpe til at øge deltagelsen.

Danmarksmesterskaber

Indtil små to måneder før den fastsatte dato for DM havde ingen klub budt ind på at
arrangere stævnet. Men som en trold af en æske meldte Brønderslev Judoklub sig på banen
og fik ved engagement og fælles flid stablet et stævne på benene. Det var ret inspirerende
at følge! Tak!

Deltagelsen var igen i 2018 temmelig pæn som den har været de senere år. Og det er jo
dejligt.

I 2018 afvikledes de individuelle mesterskaber i samme weekend som holdkampene. Rent
økonomisk og logistisk er der temmelig store fordele ved dette setup men for de deltagende
kæmpere og klubber er der den ekstra udfordring med (undgåelse af) skader.

Det er ikke oplagt at et setup som dette er bedre eller dårligere end det vi har været
vandt til tidligere, men under alle omstændigheder var der flere klubber der deltog i
holdturneringen.

Meld jer under fanerne

Jeg vil afslutte min beretning men et par opfordringer.

Stævneledere: Som jeg tidligere var inde på er vi i skrivende stund kun to stævneledere.
Det er en skrøbelig stilling. Og derfor vil jeg gerne opfordre til at man melder sig som
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stævneleder – det er ikke raketvidenskab! – og I kan naturligvis forvente støtte og læring
og opbakning fra Simon og mig.

Holdkampe: Jeg er med på at det ikke er alle klubber der af sig selv kan stille f.eks. et
drengehold; hverken til mesterskaber eller til landsturneringen. Men går I sammen med
naboklubberne kan I godt! Holdkampe er ret fede og styrker kammeratskabet i klub-
ben/mellem klubberne. Vi i udvalget kan ikke løse alle problemer og pt er det et problem
med et passende forum hvor klubberne kan bytte kæmpere indbyrdes. Jeg vil derfor gerne
opfordre til at man f.eks. på fb opretter “byttebørser” eller lign. så det bliver nemmere at
“finde hinanden”.

Arranger et stævne: Jeg er helt på det rene med at det kræver ressourcer at afholde
et stævne. Men en UT eller et VKM er ikke et DM eller et Copenhagen Open! Og man
behøver ikke at have en gartner i klubben som kan sørge for planter så det bliver mere
festligt for at holde et UT. I skrivende stund har både Korsør og Helsingør lagt billet ind
på UT’er i perioden 2019-2022 (hhv. oktober og september). Og DM for 2019 og 2020
ligger også fast (Fredericia og Svendborg). Jeg vil gerne opfordre klubber som tror på at
I eksisterer de kommende år om at gøre noget tilsvarende som Korsør og Helsingør. Jeg
lover – at hvis der bliver “trængsel” så laver vi altså bare flere stævner!

Thomas Hansen

Sat med LATEX

3



 

 

 
Årsrapport 2017-2018 

Eliteudvalget 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Årets Forløb 
 
Et fokus område i år har været at skaffe yderligere midler til Landsholdet/Eliten. Der er bla. Blevet 
lavet en systematisk søgning hos de største og mellemstore firmaer i Danmark. 
 
Mit fokus har primært været omkring Kirkbi-midlerne, som jeg siden slut Juni sidste år har 
arbejdet med, gennem dialog med Team Danmark og DIF. 
 
I kan læse næremere senere. 
 
Vi har forlænget kontakten med Vores Landstræner Peter Scharinger frem til og med 2020. Vi er 
glade og tilfredse med Peters engement og udvikling for Dansk Judo og håber det må udvikle sig 
yderligere. 
 
Vi har generelt fået ros for vores strategiarbejde i Judo Danmark, som er et samarbejde for hele 
Judo Danamark. For Elite udvalget er det strategiarbejde omkring Landstræner, træner 
uddannelse, trænings samlinger, ugentlige trænings pas, tiltag på udvikling af kæmpere på 
forskelligt niveau mm. 
 
 
Der har været nogle solide resultater det seneste år. 
 
Junior VM. Fantastisk resultat af Lærke Olsen med en 2 plads. Hun er her i 2019 senior kæmper og 
har vundet kampe til Grandprix og taget en 3 plads til European open Prag. 
 
Matias Madsen tog en 5 plads til Junior vm, hvilket dengang måske var lidt skuffende for ham. Han 
får chancen igen til efteråret. For nyligt har han taget en 2 plads til European open i Warszawa og 
vundet kampe til Grand Prix. Virkeligt Flotte Senior Resultater, for en sidste års Junior Kæmper. 
 
Emilie Sook har i nogle år arbejdet hårdt på at etablere sig i senior verdenstoppen. 
Det sker roligt skridt for skridt. roligt etableret sig for nyligt taget en 7 plads til Grand Prix i Antalya 
hvor hun slog den regerende verdens mester i 2 kamp, og tidligere på året en 5 plads til GP Tel 
Aviv. 
 
Vi skal give et stort tak til IJF for deres støtte til vores TOP kæmpere. Med deres hjælp Har 
Kæmperne kunne opretholde et kontinuerligt forløb, og en udvikling der har vist sig at skabe flotte 
resultater. 
 
Landsholdsånden og fællesskabet mellem kæmperne er blevet rigtig god, hvilket har været med til 
at skabe et stærkt landshold på alle niveauer. Kæmperne arbejder godt og ved hvad de skal 
arbejde med. Det har givet gode placeringer på cadet junior og senior niveau. 
For flere er der kommet studie ind over træningen, hvilket kan være hårdt at bygge en hverdag op, 
hvor træning, studie og evt arbejde skal passe sammen 
Vores kæmpere er didikeret og klare dette fantastisk. Jeg/VI støtter op og forsøger at hjælpe hvor 
Jeg /VI kan. Det er vigtigt at kunne kombinere disse ting og det er en udfordring i Danmark. 



 
Emilie og Lærke har for nyligt Kvalificeret sig til European Games, Matias ligger desværre lige uden 
for skæringspunktet for kvalificering.  
 
I år Deltager vi også Til Universaden ”OL for Universiteter”. Hvor Louise Hansen, Sif Bouju og 
Helene Christensen. Repræsenterer Danmark. 
 
Ellers er det bare af følge med på vores Kanaler. 
 

Judo Danmark Camps 
 
Et stort tak til klubber og hjælpere, for afholdelse af JDC. 
 
Hvis I som klub har lyst til at afholde en JDC, Kontakt gerne Lars Petersen kvartet3@stofanet.dk 
 
Husk JDC IKKE kun er for landsholds kæmpere, men alle udøvere der har alderen, motivation og 
lidt erfaring, er velkomne, er man i tvivl så snak med din træner, er din træner i tvivl, så kontakt 
landstræner eller Sports chef. 
 
Læs mere under landstræner rapporten. 
 
 

 
Talent Camps 
 
”I samarbejde med Judo Danmark og danske klubber lancerer vi et nyt koncept, som vi har 
kaldt ”Talent Camps” der er for kæmpere født 2005 til 2008. Vi vil gerne have, at alle børn i 
Danmark har muligheden for at lære mere og at udvikle deres muligheder i samarbejde 
med andre børn og trænere, samtidigt med at de skaber venskaber på tværs af landet. Vi 
ser frem til et godt samarbejde med klubberne og kæmperne og håber at dette nye initiativ 
bliver godt modtaget.” 
 
Den første Lejre har allerede været afholdt i Gladsakse, og den næste finder sted i Odense d 8-9 
Juni.  
Målet med disse Camps er at udvikle kæmpernes færdigheder, få flere Judo udøvere til at møde 
hinanden, og møde Talent/Elite Trænere og stifte bekendtskab med ”talent/Elite-Judo” i Danmark. 
 
Læs mere under landstræner rapporten. 
 
 
 
 
 
 



Træneruddannelse 
 
Den er i fuld gang, og Jeg håber jeg ser 
endnu flere næste omgang. Jeg var en tur 
forbi Træneruddannelsen da den blev 
afholdt i Kolding i februar. 
 
For trænerne omkring Landsholdet, ser jeg 
frem til de videreuddanner sig og begynder 
på DIF’s Diplomtræner uddannelse. Som et 
led i at Højne træner niveauet i Judo 
Danmark. 
Jeg ønsker også at klubtrænere kunne have 
lyst til det samme.  
Skulle der være andre der har samme 
tanker, og et godt grundlag for, må i meget 
gerne kontakte mig. 
 
Tak til Stig Midtiby, som primært står for undervisningen, og gennemføringen af kurserne. 
 

Regionstræning. 
 
Regionstræning foregår, som hidtil, rundt omkring i landet, hvor de 
bedste kæmpere mødes til træning. 
På Sjælland, i Midt-Sydjylland og Fyn afholdes træning ca. 2-3 
gange/uge. De lokale Trænere gør et kæmpe stykke arbejde med 
udøverne, støttet op af de lokale klubber. Regionstrænerne har 
løbende kontakt med Landstræneren.  
Udviklingen er fortsat i gang og bliver bedre I Nordjylland, der ligger 
nogle tiltag på tegnebirdet som vi håber at kunne præcentere i den 
nærmeste fremtid.  
Udviklingen foregår i alle regioner hvor vi forsøger at forbedre 
træning forhold mm. 
 
Husk alle er velkomne til regionstræning, der som udgangspunkt er 
for årgang 2005-2006 og ældre.  Vi opfordrer til, at ikke blot 
udøvere, men også deres trænere deltager i regions træning. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Skadesforebyggelse 
 
Som et led i skades forebyggelse, har jeg 
testet Junior og Senior Kæmpere, vha 
Cervo-Thoracis-Ratio (CTR) Dataen kan 
være med til at vise Biomekaniske mulige 
Problemstillinger i Kroppen, og giver 
mulighed for at komme dem i forkøbet 
inden det udvikler sig til et problem. Jeg 
tester kæmperne ved lejlighed. Det er 
selvfølgeligt frivilligt at være med, og koster 
ikke noget for Landsholdet. Hvis man vil 
læse mere om det www.ctrgraph.com. 
 
HUSK. Er man uheldig at blive skadet så kom forbi skadestuen eller din læge med det samme og få 
det registreret. Efterfølgende få gjort noget ved det, få behandling og genoptræning, så du kan 
vende til bage til din træning på bedst mulig vis. Jeg ser desværre flere der går lang tid med at 
have ondt og ikke kan træne, uden at få afklaret hvad det skyldes.  
 
 

Støtte ansøgning ”Kirkbi-midler” 

Efter 10 måneders arbejde, og dialog med Team DK og DIF, har vi modtaget støtte til vores 
Talent/Elite arbejde. Støtten kommer fra KIRKBI og er et resultat af DIF og Team Danmarks fælles 
OL/PL-satsning. Støtten er tildelt for 2019 og 2020. 

Støtten skal anvendes til yderligere professionalisering af det sportslige set-up og bedre 
uddannelse af trænere, ledere, koordinatorer og atleter. Samtidig skal projektet styrke de centrale 
udviklingsmiljøer i Danmark, udvikle træningskulturen blandt danske judokæmpere, samt højne 
kvaliteten af træningen blandt talenterne i dansk judo.   

Emner som støtte er Øremærket på. 

1. Kompetenceudvikling af trænere og atleter  
2. Koordinator til at skabe en rød tråd fra Klub til Talent. 
3. Trænere på Judo Danmarks træneruddannelse med henblik på flere Diplomuddannede 

trænere 
4. Ledelses Uddannelse til Talent/Elite ansvarlige 
5. Øgede omkostninger ved flere trænere til lejre og turneringer - også som et led i 

kompetenceudvikling af trænere. 
6. *Talent/Elite trænerne deltagelse til regionstræning o.lign. 
7. Talent/Elite trænerne besøger klubberne. 
8. Atletuddannelse Individuel og Gruppe. 

Tak til Sune Aagaard og Søren Studsgård, for sparing og hjælp med udformning af ansøgning.  

http://www.ctrgraph.com/


Stort Tak til KIRKBI for at støtte os med midler til at kunne øge vores Indsats For Talent/Elite 
arbejde i Judo Danmark. 

Sponsor søgning og aftale 
 
Tak til Leon Lauritsen for at have været primus motor, og brugt tid, kræfter og kontakter på at lave 
en systematisk sponsor søgning hos de største og mellem store firmaer i Danmark, der blev sendt 
mail inkl. vores promotions video, samt systematisk opringning til firmaerne. Top 100 firmaer der 
har en årlig omsætning på 100 mil. Dollar og hovedkvarter i DK, firmaer med Japanske 
relationer/samarbejde og rejse, hotel og transport. I alt 145 firmaer blev kontaktet. Strategi og 
konklusion haves hvis yderligere information ønskes. 
Dog uden held i denne omgang. Der bliver fortsat arbejdet med at finde en hovedsponsor eller 
mindre. 
 
Hvis noget har kendskab til firmaer eller lignende der vil støtte Judo er i meget velkomne til at 
kontakte mig, eller andre fra Elite Udvalget. 
 
Tak til Ippon-Gear for støtte til beklædning og lidt økonomisk støtte til vores top kæmpere. 
 

Flere hænder 
 
Træner/leder/har nogle timer til overs de gerne vil bruge på Judo. 
Skulle der være nogle trænere/ledere der gerne vil noget bruge nogle flere timer på Judo, er I 
meget velkomne til at kontakte mig. 
Det handler primært om udvikling at talenter, inden for den enkelte klub, region og Judo Danmark. 
 
 

Resultater  
 
Se Landstræner Peter Schringers report. 
 

Afrunding 
 
Håber jeg ser mange af jer til træning og lejre den kommende sæson. 
 
Stort tak til alle Trænere og Ledere der har været med til at hjælpe Talent/Elite Kæmpere videre i 
deres Judo. 
 
Tak til alle kæmpere for en dedikeret indsats. 
 
 
Alexander Bakke 
 
Sportschef Judo Danmark 
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1. Structure of Judo Danmark 
	
	
The	structure	in	Judo	Danmark	is	based	on	the	clubs.	All	clubs	are	providing	good	Judo	
training	but,	as	it	is	in	most	sports,	when	young	people	reach	the	pre-teenage/teenage	age	
there	is	a	dropout.		
	
To	compensate	for	that	and	to	have	an	environment	with	a	larger	group,	where	young	
people	are	together	to	improve	their	competitive	judo	skills,	the	region	trainings	have	been	
established.	The	objective	of	the	region	trainings	is	to	get	sparring	with	other	players	and	
improve	competitive	judo	skills.	
	
Furthermore,	in	order	to	take	this	to	the	next	level	a	number	of	Judo	Danmark	Camps	are	
established	under	the	guidance	of	the	national	coach,	with	the	same	objectives	but	
gathering	the	entire	country.		
	
	

	
Graphic	1:	Structure	of	Judo	Danmark	
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1.1  Regional trainings 
	
As	shown	in	the	graphic	1	Denmark	is	divided	into	different	regions.	The	regions	are	North	
Jutland,	South	&	Middle	Jutland	and	Sjaelland.	Region	trainings	are	held	in	all	these	regions.	
	

1.1.1 Sjaelland 
	
In	Sjaelland	the	regional	trainings	are	held	in	co-operation	with	Judo	CPH,	which	gives	all	the	
clubs	the	possibility	to	join	these	trainings.	
Tuesday	 19:00	–	21:00	 	 Brønshøj	Judo	Klub	
Wednesday	 19:00	–	21:00	 	 Brønshøj	Judo	Klub	
Friday	 	 18:00	–	20:00	 	 Brønshøj	Judo	Klub	
	
Regional	Coaches:	Sune	Aagaard,	Benjamin	Darville,	Benjamin	Troest,	Frederik	Agertorft,	
Pablo	Corulo,	Frederik	Jorgensen,	Lars	Maagaard,	Rikke	Berg	
	

1.1.2 South & Middle Jutland and Fyn 
	
Due	to	the	distances	in	Jutland	it	is	better	to	spread	up	the	regional	trainings	to	different	
clubs.	At	the	moment	there	are	two	trainings	but	the	goal	is	to	have	three.	
Wednesday	 19:00	–	21:00	 	 Arhus	Judo	Klub	
Friday	 	 19:00	–	21:00	 	 Vejle	Judo	Klub	
	
Regional	coaches:	Steffen	Juhl	Laursen,	Soren	Mark,	Arturs	Malnieks,	Troels	Christensen,	
Tine	Mollerskov,	Tommy	Mortensen	
	

1.1.3 North Jutland 
	
In	North	Jutland	the	Danish	Judo	Federation	is	trying	to	build	up	a	region	training	again.	So	
far	it	is	twice	a	month,	always	in	a	different	club.	The	goal	is	to	have	it	on	a	weekly	basis	by	
the	end	of	next	year.	
The	dates	for	the	regional	trainings	you	can	find	on	the	facebook	group	“Judo	Danmark	–	
Region	Nord”.	
	
Regional	Coaches:	Lasse	Pedersen,	Thomas	Iburg	
	
We	try	to	evaluate	the	Situation	in	the	regional	trainings	as	good	as	we	can.	Once	a	year	we	meet	
up	and	see,	if	the	changes	helped	to	improve	the	quality	and	quantity	or	if	there	need	to	be	done	
something	else.	
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2. Talent Camps 
	
With	these	camps	our	goal	is	to	reach	the	younger	Judo	players	in	Denmark	and	organize	
camps	for	them.	We	want	to	create	camps	for	them,	where	they	can		

• Connect	with	other	Judokas	in	Denmark,		
• improve	their	own	Judo	skills	(basic	technics)	
• get	to	know	about	elite	Judo	in	Denmark	
• Get	inspired	by	different	coaches	and	national	team	players		

	
The	first	camp	was	already	held	in	April	and	it	was	a	very	nice	camp	with	27	kids	from	all	
over	Denmark.	The	next	one	will	be	in	the	beginning	of	June.		
	

Month	 Place	 Coaches	 Nr.	of	Participants	

April	 Gerlev	 Monika,	Anders	Olsen	 27	

June	 Odense	 Monika,		
	

	 	 	 	

	 	 	 	

	 	 	 		
One	of	the	big	challenges	is	to	make	this	camp	something	special	and	inspire	the	kids.	
Therefore,	we	asked	ourselves	following	question:	
	
How	can	we	make	the	camps	special	and	attractive	for	kids?	
	
In	general,	there	are	a	lot	of	different	ways,	and	our	suggestions	would	be:	
	

• One	of	the	national	team	players	stops	by	for	one	training	and	a	Q&A	round,	…	
• The	camp	is	hosted	on	a	day	of	a	Grand	Prix	or	Grand	Slam,	where	they	can	watch	

live	stream	and	follow/support	the	best	Danish	fighters	(and	of	course	watch	top	
judo).	

• Show	Judo	highlight	videos	and	talk	about	the	fights.	
	
In	charge	of	the	Talent	camps	is	the	national	coach,	Peter	Scharinger,	and	Monika	Pszenna.	If	
you	have	any	questions	or	are	interested	in	hosting	a	camp	do	not	hesitate	to	contact	them.	 	
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3. Judo Danmark Camps 
	

Month	 Place	 Event	 Coaches	 Nr.	of	Participants	

July	2018	 Gerlev	 Summer	Camp	
	

50	

November	2018	 Vejle	
	

Peter,	Alex,	Steffen,	Arthur	 58	

December	2018	 Orso	
	

Lasse,	Thomas	 40	

	 	 	 	 	
February	 Ramlöse	 	

Pablo,	Rikke,	Frederik,	Benjamin,	
Alex	 37	

February	 Vejle	 Matsumae	Cup	 Peter,	Tine,	Steffen	 24	

March	 Odense	
	

Peter,	Tine,	Benjamin	 36	

April	 CPH	 CPH	Open	 Peter,	Tine	 40	

Juni	 Skive	
	 	 	

July	 Gerlev	 Summer	Camp	
	 		

Average	Camp	participation	(all)	 40,7	

Average	Camp	participation	(last	year)	 36,7	

	
The	invention	of	the	Judo	Danmark	Camps	should	help	the	fighters	to	create	good	training	
opportunities	within	the	country	on	a	regular	basis.	In	order	to	provide	this	for	all	parts	of	
the	country	the	camps	are	moving	around	all	over	Denmark.	Furthermore,	young	athletes	
can	show	their	potential	and	can	be	recruited	for	the	national	team.		
	
After	just	a	year	of	Judo	Danmark	Camps	the	outcome	is	already	very	positive.	First	of	all,	we	
were	able	to	increase	the	average	participation	number	compared	to	last	year.	Secondly,	we	
have	received	very	good	feedback	of	the	clubs	hosting	the	camps.		
	
The	camps	are	beneficial	for	the	club	in	a	lot	of	different	matters:	possibility	to	show	activity	
towards	the	“Kommune”,	good	thing	for	increasing	the	club	spirit	(we	help	together)	and	of	
course	some	income,	which	can	be	used	for	the	club	fighters.	
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Nevertheless,	we	are	still	struggling	to	get	more	club	fighters	to	the	camps.	A	reason	for	this	
could	be,	that	still	a	lot	of	people	think	that	the	camps	are	only	for	the	national	team.	NO!	
These	camps	are	for	everybody,	therefore	the	reasons	for	participating	can	be	multiple:	

• Improve	personal	skills	
• Get	some	good	trainings	
• Present	yourself	for	the	national	team	

	
We	are	of	course	fully	aware	that	some	of	the	older	club	players	might	just	want	to	join	one	
day	or	for	a	few	trainings,	but	would	not	like	to	stay	for	a	whole	camp.	This	is,	of	course,	
possible.		
	
Additionally,	we	are	also	struggling	with	the	participation	of	club	coaches.	We	find	it	very	
important	that	club	coaches	join	these	camps	that	they	see	how	their	fighters	are	doing,	that	
they	can	get	new	inspiration	and	ideas	to	bring	home	to	their	clubs	and	that	they	can	
actively	help	improving	the	camps.		
	
The	participation	of	the	national	team	on	these	events	is	very	good	and	also	the	effort	is	
great.	A	big	thank	you	to	all	the	clubs	hosting	an	event	and	thank	you	for	the	coaches	doing	
a	great	job	there.	
	
Information	regarding	the	camps	can	be	found	on	www.judo-danmark.dk	
	
And	on	Facebook:		
	
Judo	Danmark:	https://www.facebook.com/JudoDanmark/		
JudoDK	Camp:	https://www.facebook.com/groups/1062402793862347/		
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4. National Team 
	
At	the	moment,	the	national	team	consist	of	45	people	and	goes	from	cadets	(born	02,	03,	
04)	up	to	senior	level.	The	national	team	of	Judo	Danmark	first	starts	with	cadet	age	and	
there	is	no	possibility	to	be	elected	earlier	than	that.	
	

Cadets	(20)	 Juniors	(14)	 Seniors	(11)	

Morgan		
Errboe,	04	

Bertil		
Larvsen,	03	

Sune		
Laursen,	01	

Jacob		
Agertoft,	99	

Emilie		
Sook,	95	

Amira		
Sadek,	04	

Emil		
Christansen,	03	

Tobias		
Pedersen,	01	

Mathias	
Madsen,	99	

Mathias		
Poulsen,	96	

Julie		
Madsen,	04	

Magnus	
Rosenkvist,	03	

Laerke	
Josephsen,	01	

Jonas	
Czajkowski,	99	

Magnus		
Nelmark,	98	

Julius	
Rosenberg,	04	

Ida		
Jakobsen,	03	

Jesper	
Hjermitslev,	01	

Maher		
Sadek,	00	

Christian		
Haestrup,	97	

Marcus		
Poulsen,	04	

Nina		
Dobel,	02	

Martin	Kazarian,	
01	

Malte		
Bodskov,	00	

Louise		
Hansen,	97	

Olivia		
Molnar,	04	

Kalle	Friis-
Hansen,	02	

Isabella	
Lauritsen,	01	

Jens		
Bohn,	00	

Sif		
Bouju,	97	

Karoline		
Hansen,	03	

Laura		
Antvorskov,	02	

Cathrine	
Haestrup,	01	

	 Helene		
Christensen,	97	

Daniel	
Studsgaard,	03	

Niclas		
Lindholm,	02	

Virgil		
Muxoll,	01	

	 Laerke		
Olsen,	98	

Djoni		
Askham,	03	

David		
Ivanian,	02	

	 	 Asta		
Hagelskjaer,	98	

Aylin		
Er,	03	

Mikkel	
Stoltenberg,	02	

	 	 Sebastian		
Juhl,	94	

	 	 	 	 Anders		
Olsen,	98	
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How	do	I	get	on	the	national	Team?		
	
For	the	Danish	Head	Coach	and	“Eliteudvalget”	results	are	not	the	only	thing	counting.	
Participation	and	effort	are	also	taken	into	consideration.	As	mentioned	before,	Judo	
Danmark	is	trying	to	keep	a	big	team.	However,	it	is	not	possible	to	add	everybody,	
therefore	there	are	some	requirements	for	the	athletes	to	be	elected.	
	
If	you	as	a	fighter	want	to	present	yourself	for	the	Danish	Judo	National	Team,	these	are	
following	requirements:	
	

• Regular	participation	on	Regional	Trainings	
• Participation	on	Judo	Danmark	Camps	
• Participation	on	Danish	Judo	Activities	(“Ungdomsturnering”,	Kredsmesterskab,	

Danish	Championships,	Danish	Open,	Matsumae	Cup,	Copenhagen	Open,	…)	
• Proper	results	at	Danish	Judo	Activities	
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5. Cadets 
5.1 Cadet report June 2018 – June 2019  

	
The	cadets	made	a	big	step	this	year.	Last	year	we	only	had	two	or	three	players,	who	could	
win	some	matches	at	bigger	international	tournaments	or	European	Cups.	This	year,	we	
managed	to	increase	this	number.	Some	of	the	tournaments	went	really	well	this	year	
others	not,	but	we	also	cannot	expect	them	to	perform	all	the	time	and	already	be	on	the	
top	now.		
Most	important	for	the	improvement	of	the	Cadet	team	was	to	make	them	stronger	as	a	
team.	We	have	at	the	moment	a	very	good	group,	where	there	is	a	team	spirit,	they	are	
having	fun	and	most	importantly,	they	working	hard.	The	good	atmosphere	in	the	group	is	a	
big	part	of	the	development	of	the	group,	because	they	are	often	willing	to	give	more	and	
more	and	often	they	do	not	even	realize	that	they	are	on	120%,	because	they	are	having	fun	
with	working	hard	together.	The	club	coaches	did	very	good	work	at	home	and	also	the	
effort	of	bringing	a	big	team	out	all	the	time	definitely	paid	off.	We	still	have	a	lot	to	
improve,	but	we	are	on	the	right	track.	
	
Last	years	reasons	for	missing	results	 Current	situation	

Technically	too	one-sided	(only	can	throw	on	one	
side)	

Some	of	the	players	improved	in	throwing	left	and	
right	out	of	the	same	gripping,	but	we	have	to	
keep	on	working	on	it	

gripping	concept	 The	implementing	of	a	gripping	concept	is	starting	
to	work	

Stop	doing	waiting	Judo	or	reaction	Judo	(how	it	
is	called).	Our	fighters	have	to	learn	to	make	
action	themselves	by	destroying	a	fight.	“First	
when	you	are	able	to	destroy	a	fight,	you	will	be	
able	to	construct	a	fight	after	your	wish”	

The	change	of	gripping	made	our	fighters	work	
more	offensive,	sometimes	now	even	to	offensive.	

Tactical	approach	of	a	fight	 In	the	tactical	level	we	are	still	having	our	biggest	
hole.	We	are	loosing	a	lot	of	matches,	by	stupid	
mistakes,	were	we	are	the	better	one.	

Physical	strength	 Some	have	an	ok	level,	when	we	compare	us	
international.	For	us,	it	is	important	that	fighters	
learn	to	solve	problems	with	Judo,	because	
catching	up	with	strength	is	often	easier	than	the	
other	way	around.	
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6. Juniors & Seniors 
	

6.1  Junior report 2018 
	
The	year	2018	was	a	very	successful	Junior	year	for	Judo	Danmark.	All	in	all	we	had	5	
different	players,	who	could	achieve	a	top	9	result	at	a	European	Cup.	Outstanding	were	the	
performances	of	Mathias	Madsen	and	Laerke	Marie	Olsen,	who	won	a	medal	at	every	
European	Cup	they	participated	in.	Together	they	collected	9	medals	(2	gold,	2	silver,	5	
bronze).	Also	Jonas	Czajkowski	was	doing	good	with	two	5th	places.	
	
After	the	great	results	at	the	European	Cups	the	expectations	at	the	Junior	European	
Championships	were	pretty	high,	not	just	of	the	federation	and	their	members	also	of	the	
players.	Unfortunately,	we	came	home	with	a	7th	place	of	Laerke	and	not	with	a	medal	in	our	
hands.	
	
The	big	disappointed	of	the	Europeans	helped	us	to	achieve	more.		
A	wise	person	once	said:”	Nothing	happens	without	sense!”	At	the	World	championships	
both	could	show	that	they	can	do	much	better.	Laerke	Marie	Olsen	won	a	silver	medal,	
which	is	the	first	in	Danish	Judo	history,	and	Mathias	Madsen	ended	up	with	a	very	good	5th	
place,	loosing	for	bronze	in	Golden	Score.	Big	congratulations	to	both	of	them.		
You	made	Judo	Danmark	proud.	
	

6.2  Junior report 2019 
	
This	year	is	going	to	be	an	exciting	year	for	Judo	Danmark.	On	the	one	hand	we	should	built	
on	to	the	results	of	the	last	year	and	on	the	other	hand	we	have	to	take	care	of	our	new	
juniors,	who	just	moved	up	from	the	cadets.	The	goals	of	the	fighters	are	spreaded.	Some	
need	to	get	a	feeling	for	the	Junior	division,	others	focus	on	winning	a	World	medal	and	
prepare	to	fight	at	senior	level.	We	will	try	to	make	an	individual	program	for	every	fighter	
so	that	he/she	can	get	the	maximum	out	of	his	year.	The	start	of	the	year	we	mostly	spend	
on	camps	and	on	the	biggest	international	tournaments	in	Denmark	(Matsumae	Cup	&	CPH	
Open).	The	effort	on	the	camps	was	good	and	the	results	at	the	tournaments,	ok.	We	will	
see	what	the	Junior	season	brings.	
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The	step	from	Cadets	to	Juniors	is	a	very	big	one,	therefore	it	is	even	more	important	that	
the	fighters	do	their	“homework”,	meaning	bringing	them	physically	and	“Judo	wise”	in	
shape	so	that	the	camps	and	tournaments	can	be	used	as	efficient	as	possible.	
	

6.3  Senior report 2018 
	
After	a	good	start	in	the	senior	year	2018	we	were	able	to	continue	with	some	good	results.	
At	the	test	event	for	the	European	Games	in	Minsk	BLR	we	had	two	people	under	the	best	5.	
Laerke	Marie	Olsen	ended	up	2nd	and	Emilie	Sook	5th	(3rd	EC	Saarbrücken).	After	this	
competition	we	split	the	senior	division	into	2	groups.	The	goals	of	the	groups	are	different.	
The	first	group	consisting	of	Emilie	and	Laerke	are	on	the	IJF	level	fighting	for	Olympic	
qualification.	Our	remaining	senior	fighters,	who	still	need	more	experience	and	consistency,	
are	in	a	“built	up	phase”	to	get	ready	for	IJF	World	Tour	level.	Nevertheless,	we	try	to	
connect	the	groups,	also	the	last	year	Juniors,	as	much	as	we	can	to	get	a	strong	senior	team	
and	a	good	team	spirit.		
Our	senior	team	is	still	very	young,	some	of	them	just	changed	from	Juniors	to	Seniors,	and	is	
really	working	hard.	That	young	group	has	a	lot	of	potential	showed	last	year	Louise	Hansen	
with	two	9th	places	at	European	Cups	and	a	good	7th	place	at	the	European	Championships	
U23	in	Györ	HUN.	
	

6.4  Senior report 2019  
	
So	far	was	the	focus	of	the	year	2019	on	the	Olympic	qualification	and	our	two	girls	
managed	to	bring	home	some	wins	and	Emilie	Sook	even	managed	to	be	5th	at	Grand	Prix	Tel	
Aviv	and	7th	at	Grand	Prix	Antalya.	The	remaining	seniors	spend	a	lot	of	times	on	different	
camps	to	get	more	and	more	experienced	and	joined	so	far	only	a	couple	of	tournaments.	
Unfortunately,	were	the	performances	better	than	the	results.		
The	last	year	we	spent	a	lot	of	time	on	inventing	a	whole	new	gripping	concept	to	adapt	the	
international	standards.	The	team	is	doing	really	well	in	working	on	it,	but	is	still	doing	some	
mistakes.	Nevertheless,	are	this	year	a	lot	of	tournaments	left	and	I	am	very	optimistic	that	
in	the	end	the	hard	work	will	pay	off.	
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7. European Games June 2019 
	
One	of	the	highlights	in	2019	are	definitely	the	European	Games,	which	is	held	in	Minsk,	BLR,	
and	is	part	of	the	Olympic	Qualification.	It	is	the	second	edition	of	this	event.	At	the	first	
edition	2015	in	Baku,	Denmark	had	Frederik	Jorgensen,	who	ended	up	with	a	fantastic	7th	
place.	This	year	we	are	very	happy	to	have	two	representatives	with	Laerke	Marie	Olsen	and	
Emilie	Sook.	As	federation	you	cannot	just	nominate	people	for	this	event.	Your	fighters	
have	to	qualify	over	the	WRL	and	for	every	category	is	just	a	certain	number	of	people	
allowed.		
	
Congratulations	Emilie	and	Laerke	for	the	qualification.	
	
In	the	grid	under	you	see	the	quota	places	for	each	category.	
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8. OL Tokyo 2020  
	
The	first	part	of	the	Olympic	Qualification	is	over.	Our	main	candidates	for	qualifying	are	
Laerke	Marie	Olsen	and	Emilie	Sook.	Currently	both	are	qualified,	but	there	is	still	a	year	of	
qualification	left.		
	
Find	the	current	Olympic	ranking	here:	https://www.ijf.org/wrl_olympic?category=all		
	
If	we	look	back	to	the	first	year	of	qualification,	we	had	our	ups	and	downs.	On	the	one	hand	
we	were	able	to	beat	top	seeded	players	and	on	the	other	hand	we	had	some	very	stupid	
looses	by	doing	small	mistakes.	Fact	is	that	on	the	IJF	World	Tour	almost	every	single	mistake	
gets	punished	right	away	and	most	of	the	players	are	so	close	that	small	things	decide	a	wim	
or	loose.	
	
One	of	our	main	strategies	was	to	work	in	periods	of	competitions.	We	split	the	year	into	3	
periods	and	follow	a	certain	program	no	matter	how	the	results	are.	After	a	period,	we	
evaluate	and	see,	if	we	have	to	leave	the	IJF	World	Tour	and	fight	Continental	Open	or	
Continental	Cup,	to	built	up	confidence	again	and	get	more	matches.		
The	reason	for	doing	it	like	this	is	to	give	our	fighters	confidence	and	trust,	so	that	they	can	
focus	on	their	work	and	do	not	have	to	worry	about	being	elected	for	the	next	tournament	
and	feel	pressured	all	the	time.	The	strategy	is	working	quite	well.	Fact	is	that	for	an	Olympic	
qualification	the	participation	at	the	IJF	World	Tour	is	obligatory.	Our	fighters	have	the	level	
to	fight	there,	but	do	to	hard	competition	they	are	not	able	to	bring	home	a	result	all	the	
time.		
The	year	showed	that	only	a	hand	full	of	fighters	in	each	category	are	able	to	achieve	results	
at	every	tournament.		
	
Nevertheless,	we	start	very	positively	in	the	second	part	of	the	qualification	and	we	are	
working	on	performing	on	a	more	constant	basis	and	try	to	sort	out	those	minor	mistakes,	
we	had	during	the	year.	
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9. Goals 2019  
	
The	goals	for	2019	are	pretty	similar	to	last	year	and	are	wide	spread.	Starting	by	optimizing	
a	system,	which	creates	good	players	on	a	constant	basis	(reducing	the	drop	out	rate),	lead	
up	fighters	to	a	good	international	level,	which	is	needed	for	their	age	category	and	last	but	
not	least	qualify	a	player	for	the	Olympic	Games.		
	
How	can	we	cover	all	of	it?	
	
Judo	Danmark	

• Keep	on	working	on	the	cooperation	between	Club,	Region	and	Judo	Danmark	by	
creating	regional	responsibility	

All	tournaments,	which	are	needed,	cannot	be	covered	by	Judo	Danmark,	therefore	it	is	
important	that	the	regions	are	getting	the	space	to	work	independent	in	cooperation	with	
Judo	Danmark.	(create	the	finances	to	enforce	the	work	by	paying	the	trip	of	the	regional	
coach,	who	goes	to	the	event)	

• The	Judo	Danmark	Camps	are	up	and	running	now	it	is	on	time	to	add	some	
educational	parts	for	coaches	and	fighters	

• Find	dedicated	Coaches,	who	are	willing	to	do	a	bit	more	work	and	take	over	a	bit	
more	responsibilty.		

• Enforce	the	quality	at	the	regional	Trainings	
	
Juniors	and	Seniors	

• Built	on	to	the	good	results	of	last	year	
• Election	of	tournaments,	which	are	at	the	level	of	the	fighter	or	a	bit	above	
• Individual	tournament	and	camp	planning	
• Keep	on	going	with	the	high	number	of	activities	–	We	try	to	do	a	lot	of	international	

tournaments	and	camps	with	our	players	so	that	they	can	keep	on	improving.	It	is	not	
always	easy	to	find	fill	all	the	events	we	are	doing	with	a	coach,	but	we	try	our	best.	

	
	
	
	
	
	



Nr. Date Type Group Group Town Country
Nr.	of	

particpants
Coaches 1 2 3 5.-9. + - Best	result

1. January Camp Jun/sen U18 Linz AUT 27 Leon,	Peter,	Rikke,	Soren
2. January OTC Jun/sen Mittersill AUT 14 Peter
3. January Grand	Prix sen. Tel	Aviv ISR 2 Peter 1 4 3 5th	Emilie	Sook
4. January Int. sen. Rekjavik ISL 4 1 1 6 6 2nd	Sif	Bouju,	5th	Jacob	Agertoft
5. February int. sen. Herstal BEL 3 Peter 3 6
6. February Grand	Slam sen. Paris Frau 2 Peter 1 2
7. February JDC jun/sen U18 Ramlöse DEN 37 Frederik,	Benjamin,	Alex,	Rikke,	Pablo

February Int. sen. Vejle DEN Peter,	Pablo 4 12 21 5th	Louise	Hansen,	Olivia	Molnar,		7th	Sif	Bouju,	Jacob	Agertoft
February int. jun. Vejle DEN Peter,	Pablo 1 1 5 21 19 1st	Jonas	Czajkowski,	2nd	Jens	Bohn

February Int. U18 Vejle DEN Peter,	Pablo 3 4 1 6 38 24
1st	Ida	Jakobsen,	Olivia	Molnar,	David	Ivanian

2nd	Kalle	Friis-Hansen,	Niclas	Lindholm,	Laura	Antvorskov,	Bertil	Larvsen
3rd	Karoline	Hansen

February Camp Jun/sen U18 Vejle DEN 24 Peter,	Steffen,	Tine
9. February Grand	Slam sen. Düsseldorf GER 2 Peter 2
10. March EO sen. Prague CZE 3 Ken 1 3 3 3rd	Laerke	Olsen
11. March EO sen. Warsawa POL 1 Peter 1 4 1 3rd	Mathias	Madsen
12. March OTC jun/sen Nymburk CZE 8 Peter
13. March Grand	Prix sen. Marakech MAR 1 1
14. March EC+	Camp U18 Zagreb CRO 6 Pablo 2 10 9 7th	David	Ivanian,	9th	Ida	Jakobsen
15. March JDC Jun/sen U18 Odense DEN 36 Peter,	Tine,	Benjamin	T.
16. March Grand	Slam sen. Ekaterienburg RUS 2 1 2

March int.	+	Camp U18 Bremen GER 10 Soren,	Soren	M 2 10
March int.	+	Camp jun. Bremen GER 6 Soren,	Soren	M 6 7
March int.	+	Camp U18 Thüringen GER 7 Peter 2 9
March int.	+	Camp jun. Thüringen GER 2 Peter 2

19. March EC+	Camp U18 Tula RUS 8 Grigori 2 2 12 9th	David	Ivanian,	Ida	Jakobsen
20. April GP Sen. Antalya TUR 3 Peter 1 3 4 7th	Sook	Emilie
21. April OTC Sen. Antalya TUR 7 Peter,	Rikke
22. April EC+	Camp U18 Teplice CZE 9 Thor 2 11

23. April int.	+	Camp U18 Kopenhagen DEN 16 Clubs 4 2 4 2 52 22
1st	Kalle	Friis-Hansen,	Karoline	Hansen,	Niclas	Lindholm,	Ida	Jakobsen

2nd	Nina	Dobel,	Djoni	Askham
3rd	Bertil	Larvsen,	Laura	Antvorskov,	Julie	Madsen,	Amira	Sadek

24. April EC+	Camp U18 Berlin GER 13 Peter,	Pablo
25. Mai EC	 sen. Sarajevo BIH 3 Anders
26. Mai EC Jun. Kaunas LTU 6 Peter
27. Mai EC	 jun. Malaga ESP 3 Pablo
28. Mai Nordics Jun/sen U18 Rovaniemi FIN Peter
29. Mai EC+	Camp sen. Celje SLO Alex
30. Mai Grand	Prix sen. Hohhot CHN 2 Peter
31. Mai int.	+	Camp Jun/sen U18 Lund SWE Tine
32. June

Activity	overview	2019
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Nr. Date Type Group Group Town Country
Nr.	of	

particpants
Coaches 1 2 3 5.-9. + - Best	result

1. Jan. Camp U18 Jun/Sen Linz AUT 23 Peter,	Pablo
2. Jan. OTC Jun/Sen Mittersill AUT 12 Peter
3. Jan. Int. Jun/Sen Rekjavik ISL 6
4. Jan. GP Sen. Tunis TUN 2 Peter 1 2
5. Feb. Int. Jun/Sen Vise/Herstal BEL 9 Alex,	Thomas 1 1 3 3rd	Laerke	Olsen,	7th	Sook	Emilie
6. Feb. EC U18 Fuengeriola ESP 9 Marcus 2 3 12 9th	Isabella	Lauritsen,	David	Ivanian
7. Feb. EO Sen. Oberwart AUT 2 Peter 2
8. Feb. EO Sen. Rome ITA 5 Benjamin 2 4 7 5th	Emilie	Sook,	Laerke	Olsen
9. March EO Sen. Warschau POL 5 Peter 1 4
10. March EO Sen. Prag CZE 3 Lars 3
11. March OTC Jun/Sen Nymburk CZE 10 Peter
12. March Int. U18 Jun. Bremen GER 13 Frederik,	Peter 1 8 16 9th	Mathias	Madsen
13. March Camp U18 Jun. Bremen GER 14 Frederik,	Peter
14. March Int. U18 Jun. Thüringen GER 9 Nete 1 8 9 3rd	Laerke	Olsen
15. March Camp U18 Jun. Thüringen GER 10 Nete
16. April GP Sen. Antalya TUR 3 Peter 3
17. April OTC Jun/Sen Antalya TUR 8 Peter
18. April EC	 U18 Berlin GER 12 Thor,	Grigori 4 15
19. April Camp U18 Berlin GER 12 Sune
20. April EC U18 Teplice CZE 6 Thor 1 6
21. April EM Sen. Tel	Aviv ISR 2 Peter 2
22. Mai EC Sen. Sarajevo BIH 1 Jan 1 1 1 9th	Louise	Hansen
23. Mai Int. U18 Jun/Sen Lund SWE 21 Pablo,	Peter 2 4 3 25 25
24. Mai Int. Jun. Lund SWE 3 Pablo,	Troels,	Peter 1 2 7 3 2nd	Jens	Bohn,	3rd	Malte	Bodskov,	Maher	Sadek
25. Mai Int. U18 Jun/Sen Nordics DEN 37 Clubs 7 6 6 8 97 48
26. Mai EC Jun. Kaunas LTU 6 Frederik 1 1 1 13 8 2nd	Mathias	Madsen,	3rd	Laerke	Olsen,	5th	Jonas	Czajkowski,	9th	Anders	Olsen
27. June EC	 Jun. Leibnitz AUT 7 Peter 2 8 7 3rd	Mathias	Madsen,	Laerke	Olsen
28. June Camp Jun/Sen Leibnitz AUT 8 Peter
29. June EO Sen. Madrid ESP 4 Benjamin 4
30. June EC Sen. Celje SLO 3 Alexander 1 4
31. June Camp Sen. Celje SLO 3 Alexander
32. June EM U18 Sarajevo BIH 2 Pablo 2
33. June OTC sen. Porec CRO 1 Peter
34. July EC Jun. Gdynia POL 6 Frederik 1 1 1 10 8 2nd	Mathias	Madsen,	3	rd	Laerke	Olsen,	5th	Jonas	Czajkowski
35. July EC Sen. Saarbrücken GER 5 Peter 1 3 5 3rd	Emilie	Sook
36. July Camp Sen. Saarbrücken GER 6 Peter
37. July EC	 Jun. Prague CZE 8 Troels 1 1 1 9 8 1st	Olsen	Laerke,	3rd	Mathias	Madsen,	9th	Asta	Hagelskjaer
38. July Camp Jun. Prague CZE 8
39. July EC Jun. Berlin GER 4 Pablo	 1 1 5 4 1st	Mathias	Madsen,	9th	Asta	Hagelskjaer
40. July Camp Jun. Berlin GER 4 Pablo	
41. July GP Sen. Zagreb CRO 2 Peter 2 2
42. August GP Sen. Budapest HUN 2 Benjamin 1 2
43. August camp U18 Jun/Sen Boras SWE 19 Peter,	Steffen
44. August EO sen. Minsk BLR 2 Peter 1 1 5 3 2nd	Laerke	Olsen,	5th	Emilie	Sook
45. August OTC Jun/Sen Minsk BLR 4 Peter
46. August Camp Jun. Leipzig GER 3
47. August EJU	Camp Jun/Sen Pappendal NED 7 Peter
48. August Camp Sen. Banska SVK 4 Frederik
49. September EC Sen. Bratislava SVK 4 Frederik 1 2 7 9th	Louise	Hansen
50. September EM Jun. Sofia BUL 4 Peter 1 3 5 7th	Laerke	Olsen
51. September WM Sen. Baku AZE 2 Peter 2
52. September Int. U16/U18 Jun. Warschau POL 22 Benjamin,	Sune 1 1 5 37 28 2nd	Karoline	Hansen	3rd	David	Ivanian	5th	Djoni	Askham	5th	Aylin	Er	7th	Olivia	Molnar
53. September Camp U16/U18 Jun. Warschau POL 22 Benjamin,	Sune
54. Oktober	 Camp Sen. Rogla SLO 3
55. Oktober	 OTC Jun. Rome ITA 3 Peter
56. Oktober	 WM Jun. Nassau BAH 2 Peter 1 1 6 3 2nd	Laerke	Olsen,	5th	Mathias	Madsen

Activity	overview	2018



57. Oktober	 EC Sen. Malaga ESP 4 Alex 2 6 9th	Louise	Hansen,	Helene	Christiensen
58. Oktober	 OTC Sen. Malaga ESP 5 Alex
59. Oktober Int. U18 Jun. Leverkusen GER 10 Troels 1 2 7 23 15 2nd	Malte	Bodskov	3rd	Niclas	Lindholm	3rd	Ida	Jakobsen
60. Oktober Camp U18 Jun. Cologne GER 10 Troels
61. Oktober	 GS Sen. Abu	Dhabi UAE 1 Benjamin 1
62. November EM	 U23 Györ HUN 2 Pablo 1 1 2 7th	Louise	Hansen,	
63. Dezember Camp Jun/Sen Tokyo JPN 7 Peter



2015 2016 2017 2018 2018 Budget
23001 JUDO DANMARK Resultat Resultat Resultat Resultat II f.rev, Budget 2019

INDTÆGTER -1.031.693kr.    -1.112.105kr.    -1.087.766kr.    -1.017.906kr.               -973.976kr.     -1.070.000kr.   
SEKTIONEN 185.578kr.         149.409kr.         222.188kr.         190.569kr.                    155.000kr.       133.000kr.        
KOMMUNIKATIONSUDVALG 28.227kr.           25.900kr.           26.946kr.           41.554kr.                      29.500kr.         25.000kr.          
ELITEUDVALG 554.102kr.         605.983kr.         607.310kr.         834.641kr.                    760.000kr.       875.000kr.        
BREDDEUDVALG 132.442kr.         119.512kr.         182.259kr.         172.928kr.                    136.000kr.       91.000kr.          
DOMMERUDVALG 80.718kr.           58.925kr.           88.688kr.           109.087kr.                    58.000kr.         82.000kr.          
GRADUERINGSUDVALGET 2.724kr.             -12.891kr.         30.321kr.           1.509kr.                        3.500kr.           -3.000kr.           
UDGIFTER 983.791kr.        946.838kr.        1.157.712kr.     1.350.288kr.                 1.142.000kr.    1.203.000kr.    
RESULTAT -47.902kr.         -165.267kr.       69.946kr.          332.382kr.                    168.024kr.       133.000kr.        

Ansvar: Formand / kasserer
Konto INDTÆGTER Resultat 2015 Resultat 2016 Resultat 2017 Resultat 2018 II f.rev. Budget 2018 Budget 2019

113100 Salg af materialer
512002 Graduering junior -85.337kr.         -81.720kr.         -78.320kr.         -70.380kr.                     -75.000kr.        -75.000kr.         
512004 Graduering senior -41.250kr.         -66.713kr.         -36.250kr.         -34.800kr.                     -50.000kr.        -45.000kr.         
113112 Sponsorer, mv
113130 Licenser - fornyelser -280.450kr.       -309.425kr.       -296.125kr.       -368.800kr.                   -300.000kr.      -320.000kr.       
131132 Licenser nye -132.663kr.       -110.650kr.       -101.213kr.       -94.950kr.                     -100.000kr.      -100.000kr.       
113150 DJU samlet tilskud -461.187kr.       -529.459kr.       -560.553kr.       -448.976kr.                   -448.976kr.      -530.000kr.       
143162 DIF tilskud internationale møder

2016 Tilskud international kongres -18.824kr.         -8.312kr.           -15.305kr.         
113192 Diverse indtægter -11.982kr.         -5.827kr.           

Indtægter i alt -1.031.693kr.    -1.112.105kr.    -1.087.766kr.    -1.017.906kr.               -973.976kr.     -1.070.000kr.   



Konto SEKTIONEN Resultat 2015 Resultat 2016 Resultat 2017 Resultat 2018 II f.rev. Budget 2018 Budget 2019
143153 Sektionsårsmøde 33.534kr.           40.919kr.           38.041kr.           81.863kr.                      35.000kr.         35.000kr.          
143155 Bestyrelsesmøder 5.017kr.             9.932kr.             5.257kr.             8.487kr.                        6.000kr.           6.000kr.             
143157 Møder andre 4.614kr.             6.239kr.             10.763kr.           7.015kr.                        4.000kr.           4.000kr.             

Møder i alt 43.165kr.          57.090kr.          54.060kr.          97.364kr.                      45.000kr.         45.000kr.          
143201 Kontorartikler 275kr.                           
143205 IT service / drift 9.303kr.             29.706kr.           19.922kr.           17.751kr.                      kr. 10.000 15.000kr.          
143231 Porto 159kr.                81kr.                  
143281 Telefonrefusioner 1.000kr.             2000 1.500kr.             1.500kr.                        kr. 2.000 2.000kr.             
143361 Repræsentation 7.642kr.             540kr.                33.534kr.           3.427kr.                        kr. 5.000 4.000kr.             
143363 Præmier/gaver 8.744kr.             6.171 kr.           10.773kr.           3.531kr.                        kr. 5.000 5.000kr.             
143381 Kopier/tryksager 5.620kr.             1.299kr.             11.858kr.           625kr.                           kr. 3.000 3.000kr.             

Administration i alt. 32.309kr.          39.875kr.          77.668kr.          27.108kr.                      kr. 25.000 29.000kr.          
123101 Materialekøb 14.536kr.           
131131 Licens/æresmedlemmer 1.000kr.             1.000kr.             1.000kr.             1.200kr.                        kr. 10.000 1.000kr.             
143163 Internationale møder udgifter 44.721kr.           19.969kr.           24.154kr.           37.611kr.                      kr. 15.000 25.000kr.          
143165 Nordiske møder 7.382kr.             6.237kr.             2.378kr.             1.522kr.                        kr. 6.000 5.000kr.             
143203 Inventar / IT-anskaffelser 599kr.                161kr.                kr. 1.000 1.000kr.             
143521 Diverse adm.omkost/gebyrer 50kr.                  17kr.                             
143451 Udvikling 8.658kr.             
350050 ATK 11.508kr.           575kr.                
143593 Tab på debitorer -9.000kr.           -12.000kr.         -12.000kr.         -12.000kr.                     -kr. 12.000 -12.000kr.         
710090 KU - ATK judo indt. 33.000kr.           -kr.                
710100 KU - Flere piger/kvinder tilo judo -1.750kr.           16.654kr.           9.882kr.             1.597kr.                        kr. 5.000 4.000kr.             
710105 Judo i skolen + 1.500kr.             879kr.                6.331kr.                        
720105 Judo i skolen - 17.910kr.           63.886kr.           27.766kr.                      kr. 60.000 35.000kr.          
720106 Judo for blinde 2.053kr.                        

Diverse i alt 110.104kr.        52.444kr.          90.340kr.          66.096kr.                      kr. 85.000 59.000kr.          
Sektionen i alt 185.578kr.        149.409kr.        222.068kr.        190.569kr.                    kr. 155.000 133.000kr.        



Ansvar: Næstformand
Konto KOMMUNIKATIONSUDVALG Resultat 2015 Resultat 2016 Resultat 2017 Resultat 2018 II f.rev. Budget 2018 Budget 2019

243171 Møder / administration 6.137kr.             1.224kr.             4.256kr.             165kr.                           
243281 Telefonrefusioner 1.500kr.             2.000kr.             

Møder og administration 7.637kr.            3.224kr.            4.256kr.            165kr.                           4.500kr.           2.000kr.            
243393 Web- side for judosektionen 5.330kr.             3.743kr.             16.352kr.           18.491kr.                      15.000kr.         15.000kr.          
243295 Pressekontakt
243391 PR-materiale 14.550kr.           2.431kr.             4.968kr.             2.149kr.                        5.000kr.           3.000kr.             
243453 PR diverse udgifter 16.503kr.           1.371kr.             20.750kr.                      5.000kr.           5.000kr.             
245105 PR-klubstøtteaktivitet 710kr.                

PR og information 20.590kr.          22.677kr.          22.691kr.          41.389kr.                      25.000kr.         23.000kr.          

Kommunikationsudvalg i alt 28.227kr.          25.900kr.          26.946kr.          41.554kr.                      29.500kr.         25.000kr.          



Ansvar: Sportschef
Konto ELITEUDVALG Resultat 2015 Resultat 2016 Resultat 2017 Resultat 2018 II f.rev. Budget 2018 Budget 2019

343171 Møder/rejser 624kr.                9.234kr.             13.608kr.           24.458kr.                      
343203 Inventar / IT-anskaffelser 5.999kr.             10.452kr.           2.975kr.             1.116kr.                        
343281 Telefonrefusioner 2.000kr.             500kr.                1.399kr.             4.927kr.                        
343291 Adm. Udgifter 8.997kr.             3.340kr.             884kr.                2.338kr.                        

Møder og administration 17.620kr.          23.526kr.          18.867kr.          32.840kr.                      35.000kr.         25.000kr.          

350002 Seniorer indtægter -90.407kr.         -122.162kr.       -87.219kr.         -409.651kr.                   
350001 Seniorer udgifter 260.763kr.         396.876kr.         334.163kr.         796.893kr.                    

350004 Juniorer indtægter -86.193kr.         -118.479kr.       -177.720kr.       -180.224kr.                   
350003 Juniorer udgifter 196.116kr.         197.171kr.         258.428kr.         273.036kr.                    

350006 Cadet indtægter -107.313kr.       -44.985kr.         -97.660kr.         -298.500kr.                   
350005 Cadet udgifter 180.044kr.         96.911kr.           145.575kr.         298.255kr.                    

Landshold 353.010kr.        405.332kr.        375.567kr.        479.809kr.                    450.000kr.       450.000kr.        
350021 Træner landshold 161.111kr.         173.480kr.         190.906kr.         254.916kr.                    250.000kr.       380.000kr.        
350023 Landsholdsbeklædning 21.006kr.           4.034kr.             -1.019kr.           17.837kr.                      
2020 Diverse tilskud

Træner m.m. 182.117kr.        177.514kr.        189.887kr.        272.752kr.                    250.000kr.       380.000kr.        
Landshold m.m. i alt 535.127kr.        582.846kr.        565.454kr.        752.561kr.                    700.000kr.       830.000kr.        

325109 Nordiske mesterskaber 17.622kr.           55.099kr.                      

350018 Regionstræning indt. -1.050kr.           -3.700kr.           
350019 Regionstræning udg. 8.006kr.             618kr.                           

350060 Judo Dk Camp -2.804kr.           -6.478kr.                       
350017 Diverse 1.355kr.             661kr.                3.866kr.             25.000kr.         

Diverse 1.355kr.            -389kr.              22.990kr.          49.240kr.                      25.000kr.         20.000kr.          

Eliteudvalg i alt 554.102kr.        605.983kr.        607.310kr.        834.641kr.                    760.000kr.       875.000kr.        



Ansvar: Breddechef
Konto Breddeudvalg Resultat 2015 Resultat 2016 Resultat 2017 Resultat 2018 II f.rev. Budget 2018 Budget 2019

743171 Møder 5.624kr.             6.129kr.             13.535kr.           1.779kr.                        5.000kr.           5.000kr.             
743201 Kontorartikler 1.689kr.             
743203 IT udgifter / anskaffelser 920kr.                222kr.                
743281 Telefonrefusioner 1.000kr.             1.000kr.             1.000kr.           
743291 Div. administration 158kr.                280kr.                           1.000kr.             

Møder og administration 9.233kr.            6.509kr.            14.535kr.          2.059kr.                        6.000kr.           6.000kr.            
710010 Holdturnering indt. -1.500kr.           
720011 Holdturnering udg. 455kr.                

710080 Hold-DM indt.
720081 Hold-DM udg. 1.260kr.             

710020 Nationale stævner indt. -49.842kr.         -74.810kr.         -85.150kr.         -108.900kr.                   -90.000kr.        -80.000kr.         
720021 Nationale stævner udg. 125.821kr.         24.166kr.           92.626kr.           165.001kr.                    90.000kr.         90.000kr.          
710060 DM ungdom indt.
720061 DM ungdom udg. 75.991kr.           156.434kr.         13.575kr.           

710070 Ungdomsturnering indt. -109.300kr.       -108.400kr.       -104.150kr.       -64.800kr.                     -100.000kr.      -100.000kr.       
720071 Ungdomsturnering udg. 24.345kr.           62.144kr.           149.535kr.         86.899kr.                      150.000kr.       75.000kr.          
722905 Stævnelederkursus 12.105kr.           5.000kr.           5.000kr.             
722906 Diverse 24.790kr.           768kr.                5.000kr.           5.000kr.             

Stævner / turneringer 65.970kr.          97.688kr.          67.204kr.          78.200kr.                      60.000kr.         -5.000kr.           
143170 Veteran indt. (Master indt.) -6.000kr.           
143171 Veteran udg. (Master udg.) 9.599kr.             14.017kr.           8.037kr.             11.458kr.                      10.000kr.         10.000kr.          
350016 Nationale lejre indtægter -71.895kr.         -31.950kr.         -43.720kr.         -53.969kr.                     -55.000kr.         
350015 Nationale lejre 47.952kr.           37.236kr.           58.054kr.           75.323kr.                      10.000kr.         75.000kr.          
731004 Matsuma Cup (sektion) -5.550kr.           
720031 Matsuma Cup / Danish Open udg. 77.134kr.           2.013kr.             78.148kr.           59.857kr.                      50.000kr.         60.000kr.          

Diverse breddeudvalgsudg. 57.239kr.          15.315kr.          100.520kr.        92.669kr.                      70.000kr.         90.000kr.          
Stævneudvalg i alt 132.442kr.        119.512kr.        182.259kr.        172.928kr.                    136.000kr.       91.000kr.          



Ansvar: Breddechef
Konto DOMMERUDVALG   Resultat 2015 Resultat 2016 Resultat 2017 Resultat 2018 II f.rev. Budget 2018 Budget 2019

760011 Møder
760015 Inventar / IT anskaffelser 384kr.                668kr.                15.029kr.                      
760021 Div. administration 625
760016 Beklædning 29.871kr.           15.751kr.                      2.000kr.           2.000kr.             

Møder og administration 30.255kr.          1.293kr.            30.780kr.                      2.000kr.           2.000kr.            
712800 Dommerseminar DK indt.
722801 Dommerseminar DK udg. 3.860kr.             9.704kr.             4.809kr.                        5.000kr.           5.000kr.            
722903 Dommerbedømmelse

National dommeruddannelse 3.860kr.            9.704kr.            4.809kr.                        5.000kr.           5.000kr.            
722805 Dommerseminar EJU 990kr.                -5.924kr.           1.166kr.             10.974kr.                      1.000kr.           10.000kr.          
720023 Int. stævner dommere 49.473kr.           60.989kr.           76.527kr.           62.524kr.                      50.000kr.         65.000kr.          

Int. aktiviteter dommere 50.463kr.          55.065kr.          77.692kr.          73.498kr.                      51.000kr.         75.000kr.          

Dommerudvalg i alt 80.718kr.          58.925kr.          88.688kr.          109.087kr.                    58.000kr.         82.000kr.          



Ansvar: Teknisk chef
Konto GRADUERINGSUDVALG Resultat 2015 Resultat 2016 Resultat 2017 Resultat 2018 II f.rev. Budget 2018 Budget 2019

843171 Møder / rejser 176kr.                31.171kr.           2.367kr.                        2.000kr.           2.000kr.             
843203 IT-udgifter 1.000kr.             1.000kr.           
843281 Telefonrefusioner 1.000kr.             500kr.                1.500kr.           1.000kr.             

Møder og administration: 2.000kr.            676kr.               31.171kr.          2.367kr.                        4.500kr.           3.000kr.            
810050 Graduerings- og katakurser indt. -9.750kr.           -25.900kr.         -20.025kr.         -19.250kr.                     -15.000kr.        -20.000kr.         
824105 Graduerings- og katakurser udg. 6.470kr.             6.089kr.             9.288kr.             5.926kr.                        7.000kr.           7.000kr.             
810060 Gradueringer indt.
824107 Gradueringer udg. 4.004kr.             6.244kr.             9.887kr.             11.889kr.                      7.000kr.           7.000kr.             

Graduerings- og kataaktiviteter 724kr.               -13.567kr.         -850kr.              -1.436kr.                      -1.000kr.         -6.000kr.           
143172 Teknikturnering indt.
143173 Teknikturnering udg.

Teknikturnering
823011 Materialekøb 578kr.                           

Gradueringsudvalg i alt 2.724kr.            -12.891kr.         30.321kr.          1.509kr.                        3.500kr.           3.000 kr.-           



Følgeskrivelse 

Stævneudvalget har et ønske om at ændre reglementet for DM og ajourføre 

reglementerne der omhandler holdkampe. 

Indledningsvist og kort er de ændringer i forbindelse med DM-reglementet 
følgende 

• Forslag 1: Et Danmarksmesterskab uden A/B kategorier 

• Forslag 2: Nye vægtklasser for U12 og U15 

 

Ændringer i forbindelse med holdstævner er oversigtsmæssigt: 

• Forslag 3: ”Landsturneringen for 5-mandshold” ændrer navn 

til ”Danmarksturneringen” og der foretages en række ændringer primært af 
hensyn til at turneringen udvides til at omfatte damer, drenge og piger. 

 

Udover de tre forslag (hvoraf to altså omhandler DM) præciserer vi nogle 
kriterier eller vilkår for deltagelse i Senior DM. 

Fordi forslagene er uafhængige af hverandre vil Stævneudvalget gerne kunne 

sætte forslagene til afstemning uafhængigt. På grund af dette har udvalget ikke 

villet udarbejde færdige reglementsudkast for alle de mulige udfald af 

afstemningerne. I stedet ønsker vi at Årsmødet stemmer om hvert forslag og 

Stævneudvalget får efterfølgende beføjelse til at indarbejde resultaterne af 

afstemningerne i således færdiggjorte reglementer. Således kommer de endelige 

reglementer altså ikke til afstemning. Det er vigtigt at Årsmødet gør sig denne 

præmis klar. 

 

  



Forslag 1 

Det foreslås, at der er at være ét Danmarksmesterskab og uden A/B kategorier. 

Dette DM vil for de fleste praktiske formål være magen til det vi kender som ”A 
DM”.  

Stævnet som vi pt kender som ”B DM” får sit eget reglement separat fra 

reglementet for DM med færre formaliteter i form af flydende vægtklasser m.v.; 
stævnet får nyt navn; anderledes medaljer; separat promovering. 

Det reglement der skal gælde for ”Danmarksmesterskab” tænkes magen til det 
nuværende men med en fjernelse af alle referencer til A hhv. B kategorier. 
Dette DM bliver således åbent for alle – ligesom det faktisk allerede er i dag. 

Det er således i reglementet for ”B DM” at ændringerne væsentligst kommer at 
ske! Reglementet for ”B DM” vil beskrive at: 

• Stævnet ændrer navn til ”Landsturneringen” 

• Medaljer skal være distinkte fra de medaljer der kan vindes ved 
Danmarksmesterskaberne 

• Stævnet skal afholdes tidsmæssigt og placeringsmæssigt sammen med 
Danmarksmesterskaberne 

Deltagerkriterier 

Hvis en kæmper i det pågældende år kæmper ved Danmarksmesterskaberne, kan den 

pågældende kæmper ikke deltage i Landsturneringen. Hvis man tidligere har 

deltaget ved Danmarksmesterskaberne kan man ligeledes ikke stille op til 
Landsturneringen. 

Vægtklasser 

Vægtklasserne er flydende og puljerne/grupper inddeles med et vægtspænd på 

maksimum 10%. 

Aldersgrupper 

Landsturneringen afvikles i aldersgrupperne U10, U12, U15, U18, U21, Senior 

samt Veteran henholdsvist. Det er tilladt at stille op i flere alderskategorier 

men det er derimod ikke tilladt at stille op i flere vægtklasser i samme 
alderskategori. 

I U10-U15 er Shime-waza og Kansetsu-waza ikke tilladt og der kæmpes ikke 
kønsopdelt. 

I U18 (Cadet), U21 (Junior), Senior og Veteran er Shime-waza og Kansetsu-waza 

tilladt og der er kæmpes kønsopdelt. 

I U10 og U12 kamptid er 2 minutter effektiv; i U15 kamptid er 3 minutter 

effektiv; i U18, U21, Senior og Veteran vil kamptid følge IJF’s fastsatte 
kamptider (4 min effektivt for U18-Senior og 3 min for Veteran) 

  



Forslag 2 

Det foreslås, at vægtklasserne ved individuelt DM ændres henset til, at det i 

U12, U15 og U18 er vanskeligt at samle tilstrækkeligt med deltagere særligt i 
de tunge vægtklasser. 

På baggrund af analysearbejdet fra de sidste års DM foreslås det, at 
vægtklasserne ved individuelt DM er som følger: 

 

Drenge/Herrer: 

U12: -24, -27, -30, -34, -38, -42 

U15:                -34, -38, -42, -46, -50, -55 

U18:                                    -50, -55, -60, -66, -73, -81 

U21:                                              IJF 

Senior:                                           IJF 

Veteran:                                          IJF 

 

Piger/Damer: 

U12: -22, -25, -28, -32, -36, -40, -44 

U15:                -32, -36, -40, -44, -48, -52 

U18:                                    -48, -52, -57, -63, -70 

U21:                                     IJF 

Senior:                                  IJF 

Veteran:                                 IJF 

 

 

  



Forslag 3: Navne- og reglementsændring af Landsturneringen for 5-mandshold 

 

Det fremlagte reglement for Danmarksturneringen foreslås vedtaget.  

Begrundelse herfor: Det foreslås, at Landsturneringen for 5-mandshold ændrer 

navn til Danmarksturneringen, henset til forslaget om ændring af DM-strukturen 

og at turneringen i denne sæson er udvidet til at omfatte både herrer, damer, 

drenge og piger. Der er desuden foretaget en række redaktionelle ændringer og 

udformninger samt præciseringer, der er nødvendige grundet udvidelsen af 
turneringen og erfaringer fra sæsonen 2018.   

 

  



Præciseringer 

For deltagere ved Senior DM præciseres det at man skal være i besiddelse af 

(gyldigt) dansk pas. Årsagen hertil er at vindere i Senior DM kategorier også 
vinder en ”DIF medalje” og disse udstedes kun til danske statsborgere. 

For deltagelse ved de øvrige alderskategorier er besiddelse af dansk 
sygesikringskort et krav. 
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  JUDO DANMARK 

 

 

STÆVNEREGLEMENT FOR  

INDIVIDUELT DANMARKSMESTERSKAB 

 
Præambel  
Nærværende reglement kan med fordel opfattes som en dansk tilpasning af de reglementer der gør 
sig gældende internationalt (IJF). I Danmark er vi udfordret af generelt få deltagere ved DJU’s 
stævner og det gør det vanskeligt at opretholde de standarder for gruppe- og puljedannelse som mange 
er bekendte med fra stævner i vores nabolande. Dette er årsagen til at reglementerne for de øvrige 
typer af DJU-stævner er temmeligt uformelle med hensyn til vægt- og aldersgrupper.  
 
Danmarksmesterskaberne er på godt og på ondt ganske enkelt noget specielt og anderledes end DJU’s 
andre stævner. Og derfor ligger dette reglement sig ret tæt på det reglement som har været gældende 
hidindtil med f.eks. faste vægtklasser.  
 
De mere grundlæggende ændringer i forhold til de i skrivende stund gældende regler omhandler 
sondringen mellem DM A og B samt justering af vægtklasserne i ungdomskategorierne henset til få 
deltagere i de tungere vægtklasser. 
 
1 Formål  
Formålet med Danmarksmesterskaberne er at kåre danske mestre.  
 
2 Indledning  
Der afholdes et Danmarksmesterskab hvert år og det placeres tidsmæssigt i sidste halvår. Hvis man i 
det pågældende år kæmper ved Danmarksmesterskaberne, kan den pågældende kæmper ikke deltage 
i Landsturneringen. Hvis man tidligere har deltaget ved Danmarksmesterskaberne kan man ligeledes 
ikke stille op til Landsturneringen. 
 
3 Administration  
 

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

 
4 Alderskategorier, grupper, vægtklasser og køn  
Nedenfor følger en detaljeret beskrivelse af de regler hvorefter puljer skal sammensættes ved DM. 
Der afholdes Danmarksmesterskaber i U12, U15, U18, U21, Senior samt Veteran henholdsvist. Ved 
Danmarksmesterskaberne er det tilladt at stille op i flere alderskategorier. Det er derimod ikke tilladt 
at stille op i flere vægtklasser i samme alderskategori. 
 
4.1 U12/Børn  
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  JUDO DANMARK 

 

U12-Danmarksmesterskaber er for alle med gyldig dansk judolicens (ved stævnets afholdelse) som i 
indeværende år ikke fylder 12 år eller som er yngre, jf. dog afsnit 6.  
 
I U12 er hverken Shime-waza eller Kansetsu-waza tilladt  
 
Dannelse af puljer: 
 

1. Der kæmpes kønsopdelt. 
2. Der kæmpes i følgende vægtklasser: 

i. Drenge: -24, -27, -30, -34, -38 og -42 kg. 
ii. Piger:  -22, -25. -28, -32, -36 og -40 kg. 

3. Alle vejes ind med eksakt vægt. 
 
4.2 U15/Ungdom  

U15-Danmarksmesterskaber er for alle med gyldig dansk judolicens (ved stævnets afholdelse) som i 
indeværende år ikke fylder 15 år eller som er yngre, jf. dog afsnit 6. 

I U15 er hverken Shime-waza eller Kansetsu-waza tilladt  

Dannelse af puljer: 

1. Der kæmpes kønsopdelt. 
2. Der kæmpes i følgende vægtklasser: 

i. Drenge: -34, -38, -42, -46, -50 og -55 kg. 
ii. Piger: -32, -36, -40, -44, -48 og -52 kg. 

3. Alle vejes ind med eksakt vægt. 
 
4.3 U18/Cadet  
 
U18-Danmarksmesterskaber er for alle med gyldig dansk judolicens (ved stævnets afholdelse) som i 
indeværende år ikke fylder 18 år eller som er yngre, jf. dog afsnit 6. 
 
I U18 er Shime-waza og Kansetsu-waza tilladt  
 
Dannelse af puljer: 
 

1. Der kæmpes kønsopdelt. 
2. Der kæmpes i følgende vægtklasser: 

i. Drenge:  -50, -55, -60, -66, -73 og -81 kg. 
ii. Piger:  -48, -52, -57, -63, og -70 kg. 

3. Alle vejes ind med eksakt vægt. 
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4.4 U21/Junior  
 

U21-Danmarksmesterskaber er for alle med gyldig dansk judolicens (ved stævnets afholdelse) som i 
indeværende år ikke fylder 21 år eller som er yngre, jf. dog afsnit 6.  
 
I U21 er Shime-waza og Kansetsu-waza tilladt.  
 
Dannelse af puljer: 
 

1. Der kæmpes kønsopdelt. 
2. Vægtklasserne følger IJF’s vægtklasser for Juniorer. 
3. Alles vejes ind med eksakt vægt. 

 
4.5 Senior 

Senior Danmarksmesterskaber er for alle med gyldig dansk judolicens (ved stævnets afholdelse), jf. 
dog afsnit 6.  
 
I Senior er Shime-waza og Kansetsu-waza tilladt. 
 
Dannelse af puljer 
 

1. Der kæmpes kønsopdelt. 
2. Vægtklasserne følger IJF’s vægtklasser for Seniorer. 
3. Alles vejes ind med eksakt vægt. 

 
4.6 Veteran 
 
Veteran Danmarksmesterskaber er for alle med gyldig dansk judolicens (ved stævnets afholdelse), 
som er fyldt 30 år ved stævnets afvikling, jf. dog afsnit 0.6. 
 
I veteran er Shime-waza og Kansetsu-waza tilladt.  
 
Dannelse af puljer:  
 

1. Der kæmpes kønsopdelt. 
2. Vægtklasserne følger IJF’s vægtklasser for Seniorer. 
3. Alles vejes ind med eksakt vægt. 

 

5 Kamptider 
 

1. U12 og U15 kamptid er 3 minutter effektiv. 
2. U18, U21, og Senior kamptid følger IJF’s fastsatte kamptider. 
3. Veteran kamptid 3 minutter effektiv. 
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4. Alle alderskategorier indeholder golden score uden tidsgrænse. 
4.1 Ved seniormesterskaberne har en kæmper krav på 10 minutters hvile efter en kamp. I 
alle andre tilfælde er kravet mindst en kamptids pause. 

 
6 Deltagerkriterier  
 

1. For at kunne deltage ved de danske mesterskaber skal man være dansk statsborger eller 
udlænding med fast bopæl i Danmark. 

2. Alle deltager skal på stævnedagen kunne fremvise dansk sundhedskort (Sygesikringsbeviset). 
Alle seniorkæmpere skal ligeledes kunne fremvise gyldigt dansk pas for at modtage DIF-
medalje. 

3. Ved alle stævner skal deltagerne fremvise en gyldig dansk judolicens. 
 
7 Tilmelding 
 

1. Tilmelding skal ske iht. Indbydelsen. Tilmeldingerne skal være fuldt udfyldt med deltagerens 
navn, fødselsår, forventet vægtklasse og judograd. 

2. Ved tilmeldingen skal oplyses navn, telefonnummer og e-mail på en person, der med bindende 
virkning kan modtage evt. supplerende meddelelser vedrørende stævnet. 

3. Er tilmeldingen mangelfuld, jf. foranstående, kan tilmeldingen afvises. 
4. Hvis en deltager afvises iht. stk. 3, kontaktes kontaktpersonen senest 3 dage før stævnestart. 
5. For deltagelse i stævnerne betales det af bestyrelsen fastsatte deltagergebyr. 

 
8 Kamplister 
 
Dannelse af puljer/knock out system: 
 

1. Ved 1 deltager pr. vægtklasse: 
i. Kæmpere oprykkes automatisk til næste (tunere) vægtklasse. Hvis denne er ”tom”, 

kan der ske én af to ting: 
ii. Kæmperen tildeles en guldmedalje og dermed titlen som Danmarksmester. 
iii. Stævnelederen kan i overensstemmelse med kæmperen og dennes træner flytte 

kæmperen til en ”højere” type af gruppe: fx en højere aldersgruppe, en højere 
vægtklasse m.v. Det pointeres at sådanne flytninger er frivillige og kun kan 
ske ”opad” imod tungere kæmpere og/eller ældre kæmpere. 

  
2. 2-6 deltager pr. vægtklasse. 

i. En pulje med en af hver slags medalje. 
 

3. 7-12 deltager pr. vægtklasse. 
i. To puljer á omtrentlig ens størrelse. Vinder af den ene pulje imod nr. 2 fra den 

anden pulje i hver af de to semifinaler. Vinderne af de to semifinaler mødes i 
finalen. Taberne af de to semifinaler modtager hver en bronzemedalje. 

4. Vinderen af en given pulje bestemmes ud fra: 



 

JUDO DANMARK 

LOVE & REGLEMENTER 
 

REGLEMENT FOR INDIVIDUELT DM nr. x side  
5 

 

 
  JUDO DANMARK 

 

i. Flest vundne kampe. 
ii. Indbyrdes kampe. 
iii. Flest point. 
iv. Hurtigste sejre. 
v. Vægt (der foretages genvejning efter sidste kamp i puljen (iført gi). 

 
5. ≥ 13 deltagere pr. vægtklasse. 

i. Her anvendes knock-out med dobbelt repechage.  
 
9 Afvikling 
 

1. Stævnelederen er øverste myndighed på de enkelte stævner, dog er dommerformanden øverste 
myndighed iht. overholdelse af konkurrenceregler og dommerreglement. 

2. Stævnelederen kontrollerer før stævnets begyndelse, at de ydre rammer for stævnet er i orden. 
3. Stævnelederen er ansvarlig for licenskontrol og vejning, samt for udarbejdelse af kamplister 

før stævnet begynder. 
4. Dommerne kontrollerer inden stævnestart, at kamparealer er i orden 
5. Alle deltagere skal være fremmødt og klar til vejning på det i indbydelsen fastsatte tidspunkt. 
6. Ved vejning skal gyldig judolicens forevises. 
7. Der kæmpes efter de internationale konkurrenceregler iht. Judo Danmarks love, dog med de 

modifikationer, der fremgår af dette reglement.  
8. Stævnelederen kan vælge at fravige disse regler. Fravigelser, der er planlagte inden 

afholdelse, skal kommunikeres inden afholdelse af stævnet og motiveres. 
 
10 Pointberegning 
 

1. Pointene gives efter gældende IJF-regler. 
2. Stævnets dommere påfører resultaterne på kampkortene/licens. Deltagerne må selv 

kontrollere indførelsernes rigtighed og straks gøre indsigelse, hvis der er fejl deri. 
 
11 Præmiering 
 
Ved alle stævner, i alle kategorier/vægtklasser, der udkæmpes, tildeles Judo Danmarks medaljer efter 
følgende regler: 
 

1. I grupper med en pulje og mindst fire deltagere tildeles førstepladsen en guldmedalje, 
andenpladsen en sølvmedalje og tredjepladsen en bronzemedalje. 

2. I grupper med en pulje og tre deltagere tildeles førstepladsen en guldmedalje og andenpladsen 
en sølvmedalje. 

3. I grupper med en pulje og to deltagere tildeles førstepladsen en guldmedalje. 
4. I grupper med to puljer tildeles en guldmedalje (vinder af finalen), en sølvmedalje (taber af 

finalen), og to bronzemedaljer (de to tabere af de semifinalerne) 
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5. I grupper med ≥ 13 deltagere tildeles en guldmedalje (vinder af finalen), en sølvmedalje (taber 
af finalen), og to bronzemedaljer (de to vindere af bronzekampene) 

 
 
 
12 Officials 

1. Dommerudvalget stiller dommere til rådighed. 
2. Øvrige officials, listeføre etc. stilles til rådighed af klubarrangøren. 

 
13 Stævnearrangører 
 

1. Den arrangerende klub er ansvarlig for, at der er samaritter eller læge til stede ved stævnet 
(samaritter eller læge må ikke varetage andre opgaver ved stævnet). 

2. Den arrangerende klub skal sørge for, at der er adgang til stævnelokalet 1 time før stævnet 
starter. 

3. Den arrangerende klub er ansvarlig for, at alle nødvendige rekvisitter er til stede, at 
kamparealet er udlagt og klar til tiden, og at temperaturen er over 21 grader ved kampstart. 

4. Stævnet skal afvikles en hal/lokale, hvor der er mulighed for siddepladser/stole til tilskuerne.  
 
14 Økonomi 
 

1. Udgifter til halleje, leje af egne måtter og samaritter/læge skal meddeles til Stævneudvalget 
ved ansøgning af et stævne. 

2. En klub kan overdrages stævnet økonomisk iht. indgået stævnekontrakt. 
3. Ved leje af DJU’s måtte  skal den arrangerende klub bestille måtte ne ifølge DJU’s regler for 

måtteleje. 
4. Den arrangerende klub fremsender senest 14 dage efter stævnet regning på de aftalte udgifter. 
5. Stævnearrangør kan få godtgørelse til forplejning ifølge de af bestyrelsen i Judo Danmark 

fastsatte takster.  
 
15 Sanktionsbestemmelser 
 

1. Hvis en deltager møde uden gyldig licens, kan deltagelse tillades mod betaling af et ekstra 
gebyr svarende til et års licensafgift. 

2. Stævneudvalget kan bortvise deltagere eller ledere, der udviser anstødelig optræden, 
forulemper tilskuere, officials eller andre deltagere, eller på anden måde er til alvorlig gene 
for stævnets forløb eller anseelse. 

3. I mindre alvorlige tilfælde kan stævneudvalget tildele den pågældende en advarsel og/eller en 
irettesættelse. 

4. Alle episoder, der giver anledning til påtale, skal med en beskrivelse af hændelsesforløbet 
anføres i stævnerapporten. 
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5. Baseret på stævnerapportens beskrivelse kan Stævneudvalget i en tidsperiode udelukke den 
pågældende fra fremtidige arrangementer i udvalgets regi. Udelukkelsen kan gøres betinget, 
jf. Judo Danmarks love. 

6. Sanktioner idømt efter stk. 5 skal med angivelse af ankemuligheder meddeles skriftligt såvel 
til den berørte person til bestyrelsen, samt til den klub, den pågældende er registreret under, 
jf. Judo Danmarks love. 

7. Alle sanktioner kan ankes til bestyrelsen og til DJU’s Appeludvalg, jf. Judo Danmarks love. 
 
16. Ikrafttrædelse 
 
Dette reglement træder i kraft d. 1. juli 2019. 
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STÆVNEREGLEMENT FOR LANDSTURNERINGEN 
 

Præambel  
I Danmark er vi udfordret af generelt få deltagere ved DJU’s stævner og det gør det vanskeligt at 
opretholde de standarder for gruppe- og puljedannelse som mange er bekendte med fra stævner i 
vores nabolande. Dette er årsagen til at reglementerne for DJU’s stævner, med undtagelse af Danske 
Mesterskaber, er temmeligt uformelle med hensyn til vægt- og aldersgrupper. Denne tankegang 
følges i Landsturneringen, da der ikke er tale om et mesterskab, men derimod et alternativ ift. det 
tidligere B-DM. 
 
1 Formål  
Formålet med Landsturneringen er at give kæmpere, der grundet niveau og erfaring ikke deltager 
ved Danmarksmesterskaberne, kamperfaring.  
 

2 Indledning  
Der afholdes et Danmarksmesterskab hvert år og det placeres tidsmæssigt i sidste halvår. Hvis man i 
det pågældende år kæmper ved Danmarksmesterskaberne, kan den pågældende kæmper ikke deltage 
i Landsturneringen. Hvis man tidligere har deltaget ved Danmarksmesterskaberne kan man ligeledes 
ikke stille op til Landsturneringen. 
 

3 Administration  
 

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

 
4 Alderskategorier, grupper, vægtklasser og køn  
Nedenfor følger en beskrivelse af de regler hvorefter puljer skal sammensættes ved 
Landsturneringen. Landsturneringen afvikles i aldersgrupperne U10, U12, U15, U18, U21, Senior 
samt Veteran henholdsvist. Det er tilladt at stille op i flere alderskategorier. Det er derimod ikke 
tilladt at stille op i flere vægtklasser i samme alderskategori. 
 
4.1 Dannelse af puljer: 
Det er Stævneleder der danner puljer/grupper. 
 
Puljerne inddeles med et vægtspænd på maksimum 10%. Hvis der ikke er mere end en kæmper 
indenfor 10%-vægtspændet kan kæmperen, hvis dette vurderes forsvarligt af stævneleder og træner, 
rykkes op i en tungere vægtklasse eller ældre alderskategori. 
 
Ved indvejning må kæmperens vægt ikke afvige mere end 5% fra den tilmeldte vægt, dette gælder i 
begge retninger. 
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Hvis vægten afviger mere end 5% må kæmperen ikke stille op. 
 
For de specifikke aldersgrupper gælder følgende: 
 
4.1.1 U10 og U12 (Børn) 

Landsturneringen for U10 og U12 er for alle med gyldig dansk judolicens (ved stævnets afholdelse) 
som i indeværende år ikke fylder hhv. 10 og 12 år eller som er yngre.  
 

1. Shime-waza og Kansetsu-waza er ikke tilladt  
2. Der kæmpes ikke kønsopdelt. 

4.1.2 U15 (Ungdom), U18 (Cadet) og U21 (Junior)  

Landsturneringen for U15, U18 og U21 er for alle med gyldig dansk judolicens (ved stævnets 
afholdelse) som i indeværende år ikke fylder hhv.  15, 18 og 21 år eller som er yngre.  

1. Shime-waza og Kansetsu-waza er ikke tilladt  
2. Der kæmpes kønsopdelt. 

 
4.1.3 Senior 
 
Landsturneringen for senior er for alle med gyldig dansk judolicens (ved stævnets afholdelse).  
 

1. Shime-waza og Kansetsu-waza er tilladt  
2. Der kæmpes kønsopdelt. 

 

4.1.4 Veteran 
 
Landsturneringen for veteran er for alle med gyldig dansk judolicens (ved stævnets afholdelse), som 
som i indeværende år er fyldt 30 år.  
 

1. Shime-waza og Kansetsu-waza er tilladt  
2. Der kæmpes kønsopdelt. 

 

5 Kamptider 
 

1. U10 og U12 kamptid er 2 minutter effektiv. 
2. U15 kamptid er 3 minutter effektiv. 
3. U18, U21, og senior kamptid følger IJF’s fastsatte kamptider. 
4. Veteran kamptid 3 minutter effektiv. 
5. Alle alderskategorier indeholder golden score uden tidsgrænse. 

i. En kæmper har krav på mindst en kamptids pause. 
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6 Deltagerkriterier  
 

1. Ved Landsturneringen skal deltagerne fremvise en gyldig dansk judolicens. 
 
7 Tilmelding 
 

1. Tilmelding skal ske iht. Indbydelsen. Tilmeldingerne skal være fuldt udfyldt med deltagernes 
navn, fødselsår, forventet vægtklasse og judograd. 

2. Ved tilmeldingen skal oplyses navn, telefonnummer og e-mail på en person, der med bindende 
virkning kan modtage evt. supplerende meddelelser vedrørende stævnet. 

3. Er tilmeldingen mangelfuld, jf. foranstående, kan tilmeldingen afvises. 
4. Hvis en deltager afvises iht. stk. 3, kontaktes kontaktpersonen senest 3 dage før stævnestart. 
5. For deltagelse i stævnerne betales det af bestyrelsen fastsatte deltagergebyr. 

 
8 Kamplister  

 
Som omtalt i afsnit 4 kæmpes der i flyende vægtklasser med et vægtspænd på maksimalt 10%. 
Dette garanterer imidlertid ikke puljer eller grupper af nogen særlig størrelse og derfor er også 
nødvendigt men følgende bestemmelser. Puljer/grupper eller knock out system dannes ud fra 
følgende kriterier: 
  

1. 2-6 deltager pr. vægtkategori. 
i. En pulje med en af hver slags medalje. 

 
2. 7-12 deltager pr. vægtkategori. 

ii. To puljer á omtrentlig ens størrelse. Vinder af den ene pulje imod nr. 2 fra den 
anden pulje i hver af de to semifinaler. Vinderne af de to semifinaler mødes i 
finalen. Taberne af de to semifinaler modtager hver en bronzemedalje. 

 
3. Vinderen af en given pulje bestemmes ud fra: 

i. Flest vundne kampe. 
ii. Indbyrdes kampe. 

iii. Flest point. 
iv. Hurtigste sejre. 
v. Vægt (der foretages genvejning efter sidste kamp i puljen (iført gi)). 

 
4. ≥ 13 deltagere pr. vægtklasse. 

1. Her anvendes knock-out med dobbelt repechage. 
 

5. Deltagere som Stævneleder ikke har kunnet indpasse i nogen pulje med minimum to 
deltagere, modtager et diplom og kan få sit deltagergebyr refunderet. 

 
9 Afvikling 
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1. Stævnelederen er øverste myndighed på de enkelte stævner, dog er dommerformanden øverste 
myndighed iht. overholdelse af konkurrenceregler og dommerreglement. 

2. Stævnelederen kontrollerer før stævnets begyndelse, at de ydre rammer for stævnet er i orden. 
3. Stævnelederen er ansvarlig for licenskontrol og vejning, samt for udarbejdelse af kamplister 

før stævnet begynder. 
4. Dommerne kontrollerer inden stævnestart, at kamparealer er i orden. 
5. Alle deltagere skal være fremmødt og klar til vejning på det i indbydelsen fastsatte tidspunkt. 
6. Ved vejning skal gyldig judolicens forevises. 
7. Der kæmpes efter de internationale konkurrenceregler iht. Judo Danmarks love, dog med de 

modifikationer, der fremgår af dette reglement.  
8. Stævnelederen kan vælge at fravige disse regler. Fravigelser, der er planlagte inden 

afholdelse, skal kommunikeres inden afholdelse af stævnet og motiveres. 
 
10 Pointberegning 
 

1. Pointene gives efter gældende IJF-regler. 
2. Stævnets dommere påfører resultaterne på kampkortene/licens. Deltagerne må selv 

kontrollere indførelsernes rigtighed og straks gøre indsigelse, hvis der er fejl deri. 
 

11 Præmiering 
 
Ved alle stævner, i alle kategorier/vægtklasser, der udkæmpes, tildeles Judo Danmarks medaljer for 
Landsturneringen efter følgende regler: 
 

1. I grupper med en pulje og mindst fire deltagere tildeles førstepladsen en guldmedalje, 
andenpladsen en sølvmedalje og tredjepladsen en bronzemedalje. 

2. I grupper med en pulje og tre deltagere tildeles førstepladsen en guldmedalje og andenpladsen 
en sølvmedalje. 

3. I grupper med en pulje og to deltagere tildeles førstepladsen en guldmedalje. 
4. I grupper med to puljer tildeles en guldmedalje (vinder af finalen), en sølvmedalje (taber af 

finalen), og to bronzemedaljer (de to tabere af de semifinalerne) 
5. I grupper med > 13 deltagere tildeles en guldmedalje (vinder af finalen), en sølvmedalje (taber 

af finalen), og to bronzemedaljer (de to vindere af bronzekampene) 
 
12 Officials 
 

1. Dommerudvalget stiller dommere til rådighed. 
2. Øvrige officials, listeføre etc. stilles til rådighed af klubarrangøren. 

 
 
13 Stævnearrangører 
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1. Den arrangerende klub er ansvarlig for, at der er samaritter eller læge til stede ved stævnet 
(samaritter eller læge må ikke varetage andre opgaver ved stævnet). 

2. Den arrangerende klub skal sørge for, at der er adgang til stævnelokalet 1 time før stævnet 
starter. 

3. Den arrangerende klub er ansvarlig for, at alle nødvendige rekvisitter er til stede, at 
kamparealet er udlagt og klar til tiden, og at temperaturen er over 21 grader ved kampstart. 

4. Stævnet skal afvikles en hal/lokale, hvor der er mulighed for siddepladser/stole til tilskuerne.  
 
14 Økonomi 
 

1. Udgifter til halleje, leje af egne måtter og samaritter/læge skal meddeles til Stævneudvalget 
ved ansøgning af et stævne. 

2. En klub kan overdrages stævnet økonomisk iht. indgået stævnekontrakt. 
3. Ved leje af DJU’s måtte  skal den arrangerende klub bestille måtte ne ifølge DJU’s regler for 

måtteleje. 
4. Den arrangerende klub fremsender senest 14 dage efter stævnet regning på de aftalte udgifter. 
5. Stævnearrangør kan få godtgørelse til forplejning ifølge de af bestyrelsen i Judo Danmark 

fastsatte takster.  
 
15 Sanktionsbestemmelser 
 

1. Hvis en deltager møde uden gyldig licens, kan deltagelse tillades mod betaling af et ekstra 
gebyr svarende til et års licensafgift. 

2. Stævneudvalget kan bortvise deltagere eller ledere, der udviser anstødelig optræden, 
forulemper tilskuere, officials eller andre deltagere, eller på anden måde er til alvorlig gene 
for stævnets forløb eller anseelse. 

3. I mindre alvorlige tilfælde kan stævneudvalget tildele den pågældende en advarsel og/eller en 
irettesættelse. 

4. Alle episoder, der giver anledning til påtale, skal med en beskrivelse af hændelsesforløbet 
anføres i stævnerapporten. 

5. Baseret på stævnerapportens beskrivelse kan Stævneudvalget i en tidsperiode udelukke den 
pågældende fra fremtidige arrangementer i udvalgets regi. Udelukkelsen kan gøres betinget, 
jf. Judo Danmarks love. 

6. Sanktioner idømt efter stk. 5 skal med angivelse af ankemuligheder meddeles skriftligt såvel 
til den berørte person til bestyrelsen, samt til den klub, den pågældende er registreret under, 
jf. Judo Danmarks love. 

7. Alle sanktioner kan ankes til bestyrelsen og til DJU’s Appeludvalg, jf. Judo Danmarks love. 
 
16 Ikrafttrædelse 
 
Dette reglement træder i kraft d. 1. juli 2019. 
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STÆVNEREGLEMENT FOR DANMARKSTURNERINGEN 

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

1. Formål  

Formålet er at judoudøvere lejlighed til at få kamptræning samt at stifte bekendtskab med holdkampe.  

2. Indledning  

Reglementet er gældende for Danmarksturneringen. Denne afholdes inden for kalenderåret med start 
om foråret og med afsluttende finalestævne inden det individuelle Danmarksmesterskab i andet 
halvår. Turneringen forløber over det antal af Stævneudvalget fastsatte runder i henholdsvis øst og 
vest. Inden finalestævnet mødes alle tilmeldte hold, i en given kreds, lige mange gange.  

Fra begge kredse går de tre bedste hold videre til finalerunden i hhv. herrer-, dame-, drenge- og 
pigerækkerne. Ved dette stævne mødes de seks hold (eller færre, hvis færre hold er tilmeldt) og 
kæmper alle mod alle, hvor hvert hold møder alle de andre hold (maksimalt 15 holdkampe).  

3. Administration  
 

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

 
4. Tilmelding og betaling af hold 

 
1. Tilmelding af holdet (ikke de enkelte kæmpere) sker i henhold til invitationen. 
2. Ved tilmeldingen skal oplyses navn, telefonnummer og e-mail på en person, der med bindende 

virkning kan modtage evt. supplerende meddelelser vedrørende holdturneringen. Er 
tilmeldingen mangelfuld, jf. foranstående, kan tilmeldingen afvises.  

3. Hvis en deltager/et hold afvises iht. stk. 2 kontaktes kontaktpersonen senest 3 dage før 
stævnestart.  
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4 For deltagelse i stævnerne betales det af Judo Danmarks fastsatte gebyr, jf. reglementet 
om gebyr-takster.  

 
 

5.  Gruppeinddeling 

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

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

sæsonen, dog ikke i samme runde, jf. dog afsnit 7.9. 

6. Stævnernes afvikling  

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

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

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

7. Holdets sammensætning  

1. Ved et herre- og damehold forstås en gruppe af personer, som: 
1.1. Er fyldt 15 år og 
1.2. Ikke er udelukket fra deltagelse efter reglerne i efterfølgende afsnit.  
 

2. Alle deltager skal kunne fremvise en gyldig dansk judolicens. Er man udlænding kan man 
deltage dersom man er medlem af IJF. 
 

3. Et herrehold sammensættes af 5 personer indenfor følgende vægtklasser (min. 3 udøvere). 
3.1. -66 kg; -73 kg; -81 kg; -90 kg; +90 kg. 
 
 

4. Et damehold sammensættes af 3 kæmpere indenfor følgende vægtklasser (min. 2 udøvere). 
4.1. -57 kg, -70 kg og +70 kg. 

 
5. Et drengehold og pigehold sammensættes efter de af stævneudvalget i invitationen anførte 

vægtklasser og efter disses retningslinjer. 
 
 

6. Der tillades, at en kæmper på hvert hold, er indtil 5 procent tungere end de anførte 
vægtgrænser.  
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7. Før et hold stiller til vejning, skal dets deltagere og eventuelle reserver være oplyst på en 

vejeliste. Følgende oplysninger skal angives på vejelisten: Navn, licensnummer og vægt jf. 
afsnit 9. 
 
7.1. Vejelisterne tilsendes elektronisk til den af Stævneudvalget udpegede person. 
 
7.2. Såvel deltagere som reserver skal opfylde de betingelser, der er stillet i nærværende af- 
       snit.  

7.3. Mellem de enkelte kampe på en kampdag, kan holdet ændres efter følgende regler.  

i. Kun de på vejelisten anførte kæmpere kan indsættes på holdet.  
ii. En deltager kan flyttes fra en vægtklasse til en højere eller lavere 

vægtklasse.  
iii. En deltager, der er trukket tilbage fra holdet, kan genindsættes på 

samme kampdag.  
iv. Der skal afleveres en ny holdliste for hver holdkamp, senest når 

holdet bliver kaldt til kamp medmindre holdets sammensætning er 
uændret fra den tidligere kamp.  

v. Efter aflevering af holdlisten til listeførerbordet kan holdet ikke 
ændres.  

7.4. Det er tilladt at opstille piger/damer på et hold såfremt betingelserne i nuværende afsnit 
er opfyldt.  

8. I tilfælde af, at et hold melder afbud eller ikke giver fremmøde, taberdømmes holdet 50-0 
for de kampe, der i den pågældende runde skulle have været udkæmpet.  

 
9. En kæmper skal, for at kunne kæmpe finalerunden, have kæmpet for det pågældende hold i 

mindst en af de indledende runder i løbet af sæsonen. 

8. Turneringsregler 

1. Kamptiden for herrer og damer er 4 minutter effektiv kamptid uden Golden Score. For 
drenge- og piger er kamptiden 3 minutter effektiv kamptid uden Golden Score.   
 

2. Vinderen af en holdkamp bestemmes ud fra (gælder ved både regionale runder og 
finalerunde). 

 
1. flest vundne kampe 
2. flest kamppoint, jf. IJF-regler. 

2.1 En vunden kamp på ippon giver 10 kamppoint.  
2.2 En vunden kamp på waza-ari giver 1 kamppoint. 
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3. ved fortsat lighed dømmes holdkampen hiki-wake.  
  

 
3. Beregning af stillinger/placeringer bestemmes ud fra (gælder ved både regionale runder og 

finalerunde). 
1. Flest point.  

1.1 En vunden holdkamp giver 2 point. 
1.2 En uafgjort holdkamp (hiki-wake) giver 1 point.  
1.3 En tabt holdkamp giver 0 point.  

2. Indbyrdes kampe.  
3. Flest individuelle vundne kamp.  
4. Flest kamppoint. 
5. Differencen mellem kamppoint. 
6. Omkamp mellem de hold, der fortsat står lige. Kampene kæmpes herefter med 

golden score. 
7. Såfremt omkampen ender uafgjort, trækkes der lod om en vægtklasse, hvor begge 

hold har haft kæmpere i løbet af stævnedagen. 
 

4. Stævnelederen påfører resultaterne på kampkortene/licens. Deltagerne må selv kontrollere 
indførelsens rigtighed og straks gøre indsigelse, hvis der er fejl deri.  

 
5. Shime-waza og Kansetsu-waza er tilladt for herrer og damer uanset kæmperens graduering 

og erfaring. Det er derimod forbudt for drenge og piger. 
 

9. Afvikling  
 

1. Stævnelederen er øverste myndighed på de enkelte runder, dog er dommerformandens øverste 
myndighed iht. overholdelse af konkurrenceregler og dommerreglement.  

2. Stævnelederen er ansvarlig for licenskontrol og vejning.  
3. Alle deltagere skal være fremmødt og klar til vejning på det i indbydelsen fastsatte tidspunkt.  
4. Der kæmpes efter de internationale konkurrenceregler iht. Judo Danmarks love.  
5. Stævneleder kan vælge at fravige fra disse regler.  

10.  Præmiering 

1. Der uddeles medaljer til de tre bedst placerede hold i finalerunden, hhv. Guld-, Sølv- og 
Bronzemedaljer. Antallet af medaljer svarer til det dobbelte af antallet af vægtklasser i de 
pågældende kategorier. 

2. Vinderholdet i hver kategori tildeles en pokal til klubbens eje. 

11.  Sanktionsbestemmelser  

1. Hvis en deltager møder uden gyldig licens, kan deltagelse tillades mod betaling af et ekstra 
gebyr svarende til et års licensafgift.  
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2. Stævneudvalget og Stævnelederen kan bortvise deltagere eller ledere, der udviser anstødelig 
optræden, forulemper tilskuere, officials eller andre deltagere, eller på anden måde er til 
alvorlig gene for stævnets forløb eller anseelse.  

3. Alle sanktioner er inappellable  

12.  Ikrafttrædelse  

Dette reglement træder i kraft d. 1. januar 2020. Det vil dog fra vedtagelsen være mulighed for at 
benytte de i reglementets bestemmelser forinden.  
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REGLEMENT FOR DANMARKSMESTERSKAB- OG 

KREDSMESTERSKABER FOR HOLD 

 

1. Indledning 

 
1. Kredsmesterskaberne for hold afvikles samme dag og sted som de individuelle 

kredsmesterskaber. Kredsmesterskaberne afvikles med ét i vest og ét i øst. 
 

1.1 Ved tilmelding af op til seks hold kæmper alle mod alle. 
1.2 Ved syv hold eller flere kæmpes i puljesystem. 
1.3 Vinderne kaldes hhv. ”VESTKREDSMESTRE FOR HOLD” 

og ”ØSTKREDSMESTE FOR HOLD” i hhv. herrerækken og damerækken. 
1.4 Vinderne af U18 kaldes hhv. ”VESTKREDSMESRE FOR HOLD U18” 

og ”ØSTKREDSMESTRE FOR HOLD U18” i hhv. drengerække og 
pigerækken. 

 
2. Danmarksmesterskab afvikles i andet halvår. 

 
2.1 Ved tilmelding af op til seks hold kæmper alle mod alle. 
2.2 Ved syv hold eller flere kæmpes i puljesystem. 
2.3 Vinderne i hhv. herrerækken og damerækken kaldes ”Dansk Mester”. 
2.4 Vinderne af U18 kaldes ”Dansk Mester U18” i hhv. drengerækken og 

pigerækken. 
 

3. Bestyrelsen er ankeinstans for spørgsmål om reglementets fortolkning. 
 

4. Den klub, som forestår tilmelding af holdet, tegner det og er ansvarlig for, at holdet 
efterlever nærværende reglement.  

 
5. Danner flere klubber et fælleshold, hæfter de implicerede klubber solidarisk for 

holdets forpligtelser. 
 
2. Administration 

 
1. Reglerne administreres af Stævneudvalget. 
2. Udvalgets adresse er formandens. 
3. Dommere udskrives af dommerudvalget. 

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

fælleshold, kan samtidig deltage med egne hold i turneringen. 
3. Deltagere på fælleshold kan ikke deltage på klubhold. Det er kun tilladt at deltage på 

et hold pr. sæson, jf. dog afsnit 6.11. 
 
4. Tilmelding af hold 

 
1. Invitationen udlægges på www.judo.dk. 
2. Tilmelding foretages på den i invitationen angivne måde. 

 
5. Stævnernes afvikling 
 

1. Kampene ledes og dømmes af de udpegede dommere, jf. afsnit 2.3. 
2. Stævnet afvikles efter de til enhver tid gældende IJF regler med de modifikationer, der 

måtte gælde efter dette reglements øvrige bestemmelser. 
 
6. Holdenes sammensætning 

 
1. Ved et herre- og damehold forstås en gruppe af personer, som: 

a. Er fyldt 15 år. 
b. Ikke er udelukket fra deltagelse efter reglerne i efterfølgende afsnit. 

 
2. Ved et U18 hold gælder det, at alderskategorierne følger årgangen. Med dette forstås, 

at deltagerne ikke må fylde 18 år i løbet af det kalenderår, hvor mesterskabet afholdes.  
 

3. For at kunne deltage ved mesterskaber, skal man være dansk statsborger eller 
udlænding med fast bopæl i Danmark. Alle deltagere skal på stævnedagen kunne 
fremvise dansk sundhedskort ved forespørgsel.  
 

4. Et herrehold sammensættes af seks personer indenfor følgende vægtklasser: 
 

 -60 kg, -66 kg., -73 kg., -81 kg., -90 kg. og +90 kg. 
 

4.1 For at deltage skal holdet bestå af minimum fire kæmpere. 
 

5. Et damehold sammensættes af tre personer indenfor følgende vægtklasser: 
 

-57 kg., -70 kg. og +70 kg. 
 

5.1 For at deltage skal holdet bestå af minimum to kæmpere. 
 

6. Et drengehold sammensættes af syv personer indenfor følgende vægtklasser: 

http://www.judo.dk/
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-38 kg, -42 kg., -46 kg., -50 kg., -55 kg, -60 kg, +60kg 

 
6.1 For at deltage skal holdet bestå af minimum fire kæmpere. 

 
7. Et pigehold sammensættes af fem personer indenfor følgende vægtklasser: 

 
-40 kg, -44 kg., -48 kg., -52 kg., +52 kg. 

 
7.1 For at deltage skal holdet bestå af minimum tre kæmpere. 

 
8. Det tillades, at én kæmper på hvert hold, er indtil 5 procent tungere end de anførte 

vægtgrænser. 
 

9. Før et hold stiller op til indvejning, skal dets deltagere og eventuelle reserver være 
oplyst på en vejeliste, jf. dette reglements bilag 1. Følgende oplysninger skal, for alle 
kæmpere, angives på vejelisten: Navn, licensnummer og vægt (påføres af den person, 
der varetager indvejningen). Ved indvejningen skal kæmperne fremvise gyldig licens.  

 
Såvel deltagere som reserver skal opfylde de betingelser, der er stillet i nærværende afsnit.  
 

10. Mellem de enkelte kampe ved mesterskabet kan holdet ændres efter følgende regler: 
 

a. Kun de på vejelisten anførte kæmpere kan indsættes på holdet. 
b. En deltager kan flyttes fra én vægtklasse til en højere vægtklasse eller omvendt, 

hvis de vægtmæssige betingelser er opfyldt. 
c. En deltager, der er trukket tilbage fra holdet, kan genindsættes på samme kampdag. 
d. Der skal afleveres en ny holdliste for hver holdkamp, senest når holdet bliver kaldt 

til kamp. 
e. Efter aflevering af holdlisten til listeførerbordet kan holdet ikke ændres.  
f. Det er tilladt at opstille piger/damer på drenge-/herreholdet, men ikke modsat. 

 
11. Ingen kæmper, der har deltaget på et hold, kan indenfor samme sæson, deltage på et 

andet hold. Såfremt det hold, som kæmperen har deltaget på til kredsmesterskab, 
ikke deltager ved DM, så er kæmperen fritstillet og kan indgå på et andet hold. 
 

7. Holdenes mødepligt 

 
1. På det til vejning afsatte begyndelsestidspunkt og sted skal holdets medlemmer møde  

 
2. Hvert hold skal ledsages af en holdleder, som skal være over 18 år. 

 
3. Holdlederen afleverer ved fremmødet til indvejningen vejelisten til stævnelederen. 

Deltagerne skal medbringe og fremvise gyldig judolicens. 
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4. Ved indvejningen skal gyldig judolicens fremvises. Hvis denne ikke er medbragt, skal 

denne fremvises fysisk eller digitalt inden stævnets begyndelse. Hvis denne ikke 
fremvises, kan den pågældende kæmper ikke deltage. 

 
5. Er et hold ikke fremmødt ved indvejningens afslutning, betragtes det uanset 

forsinkelsens årsag som værende ikke mødt. 
 

6. Eventuelle reserver skal være anført på holdlisten og møde sammen med holdets 
øvrige kæmpere. 

 
8. Kampenes afvikling 

 
1. Når et holds fremmøde, er accepteret, er holdet underlagt stævneledelsens, som er den 

af stævneudvalget udpegede stævneleder og en holdleder fra hver deltagende klub, 
myndighed indtil stævnet er afsluttet. 

a. Udviser nogen af holdets medlemmer eller dets leder usportslig optræden, 
kommer med usportslige tilråb eller lignende, kan stævneledelsen tildele 
holdet en advarsel og/eller en irettesættelse. 

b. I gentagelsestilfælde eller ved grove forseelser kan stævneledelsen nægt holdet 
videre deltagelse i stævnet og eventuelt bortvise enkeltpersoner eller hele 
holdet fra lokalet, hvor stævnet afholdes. 

c. Lederen af det hold, der har forset sig, træder tilbage fra stævneledelsen under 
sagens behandling.  

 
2. Når et hold er råbt op til kamp, betragtes hele holdet som værende i kamp, indtil alle 

dets kampe er afviklet, og holdet igen har forladt måtten efter kampens resultat er 
blevet meddelt. Holdet er i denne periode underlagt dommerteamet myndighed. I 
tilfælde, som beskrevet under stk. 1, kan dommeren stoppe kampen og henstille til 
stævneudvalget, at de under stk. 1 nævnte sanktioner iværksættes. 

 
3. Alle sådanne episoder skal stævnelederen umiddelbart efter stævnets afslutning 

indberette skriftligt til Stævneudvalget. 
 

a. Stævneudvalget kan efter at have hørt sagens parter idømme holdet karantæne 
for en kortere eller længere periode. I mindre belastende tilfælde kan der 
idømmes en betinget karantæne. 

b. Et karantæneramt hold betragtes i alle forhold som et hold, der er udeblevet 
uden afbud, jf. afsnit 7. 
 

4. Ved hvert stævne trækker der lom om puljeinddeling. Holdkampe påbegyndes med 
den letteste vægtklasse og afsluttes med den tungeste vægtklasse. Sidste års vinder og 
andenpladsen seedes og placeres i hver sin pulje. Seedning gælder dog kun i herre- og 
damerækken.  
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5. Når et hold stiller på måtten, skal kæmperne være i judogi. Hele det hold, der kaldes 

ud først, bærer hvid judogi og det andet hold blå judogi.  
a. Dette gælder kun for seniorhold. I U18 er det tilladt at anvende hvide og røde 

markeringsbælter.  
 

6. Kampene afvikles efter IJF’s konkurrenceregler, jf. afsnit 4.4. Armlåse og 
stranguleringer er dog ikke tilladt i U18. 

 
7. For seniorhold fastsættes kamptiden efter IJF’s regler, jf. afsnit 8.6 og 4.4. Kamptiden 

i U18 er 3 minutter effektiv kamptid samt golden score, der i øvrigt følger de af IJF’s 
gældende regler. 

 
8. Som kamplister anvendes de specielt udformede kamplister. Stævnelederen er 

ansvarlig for kamplisternes korrekte føring og indsender dem umiddelbart efter 
stævnets afslutning til Stævneudvalget sammen med holdlisterne 
(indvejningslisterne). 
 

a. Såfremt der anvendes tekniske programmer, træder disse i stedet for 
kamplisterne.  

 
9. Judo Danmarks reklameregler og DJU’s dopingreglement er gældende ved stævnerne. 

 
9. Pointberegning/placering 

 
1. Holdkampe kan ende uafgjort (fx 3-21, 3-21), men der skal findes en vinder i hver 

enkelt kamp. I indledende puljekampe kan der dømmes Hiki-Wake og 1 point til hvert 
hold. Hvis et hold har vundet flere individuelle kampe eller har flere kamppoint end 
det andet hold, så tildeles holdet 2 holdpoint og det andet 0 holdpoint. 
Hvis flere hold har samme antal holdpoint, når kamprunderne er gennemført, er det 
holdet med flest vundne kampe, som vinder/går videre. Er der også lighed her, er  
det antallet af kamppoint, som er afgørende. 

 
2. Er der efter foranstående beregninger fortsat lighed mellem to eller flere hold, er 

resultaterne af de pågældende holds indbyrdes kampe afgørende for placeringerne. 
Beregningerne gøres i så fald i samme rækkefølge som nævnt i afsnit 7.1, men alene 
for de implicerede hold. 

 
Ved forsat pointlighed herefter kæmpes hele holdkampen om. Hvis der efter 
omkampen stadigvæk er pointlighed, så trækkes der lod om én vægtklasse, som skal 
udkæmpes og som afgør holdkampen. 

 
3. Reglerne i afsnit 7.1 og 7.2 finder tilsvarende anvendelse for semifinaler, 

bronzekampe og finaler. 
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4. Kamppoint tildeles således: 

 
a. Sejr ved Ippon:  10 kamppoint til vinderen 
b. Sejr ved Waza-ari:    1 kamppoint til vinderen 

 
- Taberen noteres altid for 0 kamppoint. 
- Kamppoint gives for den scoring, der gav sejren. 
- Har et hold ingen deltager i en vægtklasse, så betragtes den, der stiller op, som 

vinder på Ippon. 
 

 
10. Præmiering 

 
1. De hold, der vinder DM for hold betegnes som årets ”DANMARKSMESTRE FOR 

HOLD”. Deltagerne på seniorholdet tildeles DIF’s mesterskabsplaketter. Det er dog 
et krav for opnåelse af DIF’s mesterskabsplaketter, at der er udkæmpet kampe. 

 
2. De tre bedst placerede hold ved DM tildeles Judo Danmarks guld-, sølv- og 

bronzemedaljer (max 12 stk. pr. herrehold, max 6 stk. pr. damehold, max 14 stk. pr. 
drengehold og max 10 stk. pr. pigehold). 

 
3. De hold, der vinder Vestkredsmesterskaberne for hold, betegnes som 

årets ”VESTKREDSMESTRE FOR HOLD” og de hold, der vinder 
Østkresmesterskaberne, betegnes som årets ”ØSTKREDSMESTRE FOR HOLD ”. 

 
4. De tre bedst placerede hold ved DM tildeles Judo Danmarks guld-, sølv- og 

bronzemedaljer (max 12 stk. pr. herrehold, max 6 stk. pr. damehold, max 14 stk. pr. 
drengehold og max 10 stk. pr. pigehold). 

 
 
11. Gebyrer og refusioner 

 
1. For deltagelse i mesterskaberne for hold betaler klubben et gebyr for hvert hold, de 

repræsenteres af. Gebyrets størrelse fastsættes for en sæson ad gangen af 
bestyrelsen, jf. det til enhver tid gældende Gebyrreglement. 

 
2. Hvis en klub har udestående restance, trods gentagen påmindelse og skriftlig rykker, 

er klubbens hold udelukket fra at deltage i Judo Danmarks aktiviteter, indtil 
restancen er betalt. 

 
 
12. Ankeinstanser 
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1. Dommerafgørelser kan, jf. konkurrencereglerne ikke ankes. 

 
2. Klager over Stævneudvalgets afgørelser kan indankes for bestyrelsen på dens 

førstkommende møde. 
 

3. Klager skal fremsendes i skriftlig form gennem den klub, som holdet repræsenterer 
senest 14 dage efter den påklagede hændelse. 

 
4. Klager, der ikke følger forretningsgangen, kan ikke behandles. 



 
 

1 Kandidatliste årsmøde 2019                                                                                                 

Kandidatliste                                                        
Judo Danmarks årsmøde 2019 
 
Tillidsposter Nuværende Genvalg Forslag til valg 

Formand Søren Studsgaard 1 år tilbage  

Kasserer Søren Sejer Sørensen  NEJ   -   2 år Peter Bo Olsen 

Næstformand Sune Aagaard Pedersen JA   -   2 år  

    

Bestyrelsen    

Fmd..Eliteudvalget Alexander Bakke 1 år tilbage  

Fmd. Breddeudvalget Flemming Otvald Jensen 1 år tilbage  

Fmd. Gradueringsudvalget Lars Maagaard  1 år tilbage  

    

Eliteudvalget    

Udvalgsmedlem Lasse Pedersen Ja  -  2 år  

Udvalgsmedlem Lars Pedersen 1 år tilbage  

Udvalgsmedlem Leon Lauritsen Ja  -  2 år  

    

Stævneudvalget    

Fmd. Stævneudvalget Thomas Hansen JA -  2 år  

Udvalgsmedlem Alex Tvede JA -  2 år       

Udvalgsmedlem  Lasse Hildingberg 1 år tilbage   

Fmd.. Dommerudvalget Se under Dommerudvalget   

    

Dommerudvalget    

Fmd. Dommerudvalget Jesper Gordon JA  -   2 år  

Udvalgsmedlem  Klaudia B. Asmussen JA  -   2 år  

Udvalgsmedlem  Steen Demant 1 år  tilbage  

    

Kommunikationsudvalget    

Fmd. Kommunikationsudvalget Lasse Svane Weimar NEJ   -  2 år John Søndergaard 

Udvalgsmedlem John Søndergaard 1 år  tilbage  

Udvalgsmedlem Ann Fredborg (trækker sig) 1 år  tilbage Konst. Mathias Krabholm 

Udvalgsmedlem  Anders Lindberg NEJ  -  2 år Rikke Berg 

    

Gradueringsudvalget    

Udvalgsmedlem Thomas Hansen – Konst. Vælges 1 år Thomas Hansen 
Marcus Hannerz 

Udvalgsmedlem Allan Gjerulff  JA   -  2 år Marcus Hannerz 

    

Mastersudvalget     

Fmd. Masters udvalget Palle Bengtson NEJ  - 2 år Daniel Leigther Dyhrberg 

Udvalgsmedlem Karsten Kaspersen 1 år tilbage  

Udvalgsmedlem Charlotte Madsen JA -   2 år  

    

 

https://www.facebook.com/profile.php?id=688799233&ref=br_rs
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JUDO DANMARKS LOVE 

                                                                      
Indledning 
 
1.a Judo Danmark er en del af Dansk Judo & Ju-jitsu Union (DJU) og er derfor forpligtet af 

dennes lov og de i øvrigt med medlemskabet følgende forpligtelser. 
 
1.b Judo Danmark er ligeledes forpligtet af love og bestemmelser fra de nordiske, europæiske 

og internationale judoorganisationer, som DJU er tilsluttet. 
 
 

Opgaver 
 
2.a Judo Danmark har til opgave at lede og forestå alle judoaktiviteter i DJU  

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

Reglementer 
 
3.a Regler for Judo Danmarks sportslige aktiviteter nedfældes i reglementer; mindst ét for hvert 

af de i afsnit 9 nævnte faste udvalg. 
 
3.b Judo Danmarks faste udvalg udarbejder hver for sig reglementer for egne områder. 

Reglementer godkendes af bestyrelsen. 
Ændringer og tilføjelser til reglementer er gældende efter varsel på tre måneder. I 
varslingsperioden kan klubberne indgive kommentarer. Eventuelle protester kan fremlægges 
for førstkommende årsmøde.  

 Forretningsudvalget har ansvaret for reglementernes indbyrdes koordination. 
 
3.c     Forretningsudvalget har ansvaret for, at reglementerne kommer til medlemmernes kundskab.  

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

 
 
3.d Judo Danmarks faste udvalg administrerer reglementerne. I hvert reglement skal bestemmes 

hvilke udvalg der er ansvarlige for dets håndhævelse. 
 
3.e Det udvalg der er ansvarligt for et reglement er bemyndiget til at udarbejde bekendtgørelser 

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

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

 
 

Medlemmer 
 
4.a Medlemmer af Judo Danmark er alle medlemmer af de DJU tilsluttede klubber, som er i 

besiddelse af en gyldig judolicens udstedt efter reglerne i DJU's love. 
 
4.b Et judopas er kun gyldigt med isat foto og med en kvittering for licensafgift. En midlertidig 

judolicens har samme gyldighed. I judopasset må der kun foretages indførelser af Judo 
Danmarks bemyndigede personer. 

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

Ledelse 
 
5.a Med de begrænsninger der er givet i nærværende vedtægt er årsmødet øverste myndighed. 
 
5.b Den overordnede ledelse varetages af bestyrelsen, der består af seks medlemmer: 
 Forretningsudvalget og formændene for de i afsnit 9.a og b nævnte faste udvalg.  
 
5.c Den administrative og økonomiske ledelse varetages af forretningsudvalget, der består af tre 

medlemmer: 
    Formand. 
    Næstformand. 
    Kasserer. 
 
5.d Den sportslige ledelse påhviler de i afsnit 9 nævnte faste udvalg under ansvar overfor 

bestyrelsen, hver indenfor sit kompetenceområde. 
 
5.e Alle ledelsesfunktioner i Judo Danmark er ulønnede. Diæter og rejsegodtgørelser kan alene 

udbetales efter regler og satser fastsat af Judo Danmarks bestyrelse.  
 Dog kan ledere, der udfører særlige tjenester for Judo Danmark, bevilges løn herfor. 
 (Opmærksomheden henledes i forbindelse hermed på DJU's amatørbestemmelser.) 
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5.f Inhabilitet: Tillidsvalgte er inhabile når der skal træffes afgørelser eller forberedes 
afgørelser i følgende tilfælde: 

1. Når det er en sag der vedrører ens nære slægtninge, børn og søskende. 
2. Når vedkommende selv er en part i eller har erhvervsmæssige interesser i sagen.  
3. Når vedkommende er gift eller samboende med vedkommende i en sag. 
4. Når vedkommende sidder i ledelsen i en klub, der er en sag på. 
5. Ved valg til bestyrelsen og udvalg kan ægtefæller og samboende og disses børn ikke sidde 

i bestyrelsen eller i samme udvalg samtidig.  
 
 
 

Årsmødet 
 
6.a Hvert år afholdes et ordinært årsmøde, hvortil alle Judo Danmarks medlemmer jf. 4.a og 

DJU's formand har møde- og taleret. 
 
6.b Medlemmets repræsentation på årsmødet udøves af den klub, som medlemmet er tilsluttet. 

Senest 1 uge før årsmødet skal klubberne meddele unionens kontor, hvor mange der 
repræsenterer klubben. 

 
6.c Klubber tildeles repræsentation og stemmeret efter følgende princip: 
 Hver anerkendt klub med mindst 1 medlem, med gyldig licens der udøver judo, kan stille 

med én stemme. Herefter en stemme pr. hvert påbegyndt 75 licenser, dvs. 1-75 licenser, 1 
stemme 76-150, 2 stemmer 151-225, 3 stemmer 226-301, 4 stemmer. Yderlige stemmer for 
hver 75 licenser herefter. 
Licenser gælder optalt pr. 31-08 året før. 

   
 Der kan ikke meddeles fuldmagt til at stemme på andre klubbers vegne. Samme person kan 

ikke repræsentere flere klubber. 
 
6.d Forretningsudvalget er ansvarlig for fastlæggelse af mødetidspunkt og indkaldelse til mødet. 

Mødestedet skal så vidt muligt variere mellem landsdelene. 
 Mødet skal afholdes senest dagen før og tidligst 30 dage før DJU’s ordinære 

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

 
6.e Ethvert medlem af Judo Danmark har ret til at stille forslag til årsmødet. 
 
6.f Forslag til ændring af love og de i afsnit 3 nævnte reglementer skal uanset bestemmelsen i 

6.d være fremsendt senest den 1. april for at kunne vedtages på førstkommende årsmøde. 
Grunden hertil er at give bestyrelsen mulighed for at udarbejde en betænkning til forslaget. 

 
 
6.g Dagsorden for det ordinære årsmøde er: 
 1. Kontrol af repræsentanter. 
 2. Valg af dirigent. 
 3. Behandling af beretning. 
 4. Behandling af regnskab. 
 5. Behandling af indkomne forslag. 
 6 Valg til tillidsposter. 
 7. Eventuelt. 
 
6.h Et lovligt indkaldt årsmøde er altid beslutningsdygtigt. Alle afgørelser træffes ved simpelt 

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

 
6.i. Med de i efterfølgende afsnit gjorte undtagelser er alle medlemmer af Judo Danmark, som 

er fyldt 15 år, valgbare til Judo Danmarks tillidsposter. 
 
6.j For at kunne vælges til formand, næstformand eller kasserer skal medlemmet være personlig 

myndig. 
 
6.k Dommerudvalgets tre medlemmer skal alle have Judo Danmarks dommerlicens. 
 Det skal tilstræbes at et af medlemmerne har højeste nationale licens. 
 
6.l To af Gradueringsudvalgets medlemmer skal have mindst 3. Dan, og et medlem mindst  
         2. Dan. 
  
6.m. Formanden, næstformanden og kassereren kan ikke samtidig indvælges i et af de faste 

udvalg, hvis der er andre valgbare kandidater. 
 
6.n Ekstraordinært årsmøde skal indkaldes når bestyrelsen eller mindst 50 medlemmer fra 

mindst 10 forskellige klubber begærer det 
 På et ekstraordinært årsmøde kan kun behandles det eller de emner der har foranlediget 

mødets indkaldelse. 
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 Varslingsfristen for et ekstraordinært årsmøde er tre uger. Mødeindkaldelsen skal udsendes 
senest to uger efter at begæring herom er lovligt fremsat. 

 
Bestyrelsen 
 
7.a Bestyrelsen skal afholde mindst tre møder om året. Formanden fører forsædet ved møderne 

og er ansvarlig for rettidig indkaldelse og udarbejdelse af dagsorden. Mødeindkaldelse skal 
udsendes mindst to uger forud for mødetidspunktet. 

 
7.b Formanden kan til enhver tid indkalde til bestyrelsesmøde, når han/hun skønner behov for 

det, og skal indkalde til møde såfremt to af bestyrelsens øvrige medlemmer skriftligt 
anmoder om det. 

 
7.c Et rettidigt indkaldt bestyrelsesmøde er altid beslutningsdygtigt. Alle afgørelser træffes ved 

almindelig stemmeflerhed. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. 
 
7.d Bliver en bestyrelsespost eller en post i et af de faste udvalg ledig i en valgperiode 

konstituerer bestyrelsen en suppleant på den ledige post. Konstitueringen har gyldighed til 
førstkommende ordinære årsmøde. 

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

udvalgene indbyrdes. 
 
7.f Bestyrelsen vedtager og reviderer Judo Danmarks budgetter og fastlægger takster for 

gebyrer, diætsatser og rejsegodtgørelser. 
 
7.g Bestyrelsen vedtager Judo Danmarks aktivitetskalender efter indstilling fra 

forretningsudvalget. 
 
7.h Bestyrelsen er ansvarlig for at relevante vedtagelser er indført i bestyrelsesreglementet. 
 
7.i Bestyrelsen udarbejder Judo Danmarks overordnede målsætning og fremlægger 

handlingsplaner for det kommende år på det ordinære årsmøde i forbindelse med 
behandlingen af beretningen.  

 
7.j Bestyrelsen skal afholde et visionsmøde mindst én gang om året. Deltagere på mødet er 

bestyrelsen samt personer der udpeges af bestyrelsen under hensyntagen til de emner der 
skal behandles. 

 
7.k I tilfælde af usikkerhed om detaljer i de faste udvalgs kompetenceområder afgøres disse af 

bestyrelsen i samråd med de berørte udvalg. 
 
7.l I særlige tilfælde kan bestyrelsen dispensere fra et reglements bestemmelser. Dispensationen 

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

 
7.n Såfremt Judo Danmark ud over formanden er berettiget til flere repræsentanter i DJU's 

hovedbestyrelse vælges de følgende repræsentanter af bestyrelsen blandt bestyrelsens 
medlemmer. 

 En person, som fra anden side er indvalgt i hovedbestyrelsen, kan ikke vælges som 
repræsentant for Judo Danmark. 

 
Forretningsudvalget 
 
8.a Forretningsudvalget skrives forkortet JFU. Adressen til forretningsudvalget og bestyrelsen 

er formandens adresse. 
 
8.b Formanden vælges af årsmødet på lige årstal for to år ad gangen. Næstformanden og 

kassereren vælges på årsmødet på ulige årstal for to år ad gangen. 
 
8.c Formanden er Judo Danmarks repræsentant i DJU's hovedbestyrelse og er ansvarlig for 

koordineringen af bestyrelsens og de faste udvalgs virke og samordner hvert år udvalgenes 
beretninger med bestyrelsens til en samlet beretning. 

 De i 2.b nævnte repræsentationer hører til formandens opgaver. Formanden kan uddelegere 
disse opgaver til næstformanden eller kassereren. I tilfælde hvor ingen af disse kan påtage 
sig opgaverne kan de med bestyrelsens godkendelse delegeres ud til andre i Judo Danmarks 
ledelse. 

 
8.d Kassereren fører Judo Danmarks regnskab og er ansvarlig for dens kasse. I samarbejde med 

de øvrige bestyrelsesmedlemmer udarbejdes budgetforslag, der behandles på et 
bestyrelsesmøde inden hvert års 1. februar. 

 Kassereren er ansvarlig for budgettets rettidige indsendelse til DJU og for budgettets 
opfølgning. 

 
8.e Næstformanden fører Judo Danmarks mødeprotokol, herunder referat af årsmødet, og 

træder i formandens sted såfremt denne har forfald i kortere perioder. 
 Næstformanden overtager endvidere kassererens opgaver ved dennes forfald. 
 Næstformanden har ansvar for kommunikation og IT. 
 
8.f Forretningsudvalget forbereder sager, der skal behandles af bestyrelsen, og er ansvarlig for 

at bestyrelsens beslutninger efterleves. 
 
8.g Forretningsudvalget koordinerer den af bestyrelsen vedtagne kalender.  
 
8.h Forretningsudvalget er ansvarlig for at der foreligger reglementer for alle Judo Danmarks 

aktiviteter jf. afsnit 3 og 9.f. Reglementerne er først gyldige når de er vedtaget på årsmødet 
og er bragt til medlemmernes kundskab jf. 3.c. 
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8.i Forretningsudvalget skal afholde mindst fire møder om året. Formanden fører forsædet ved 
møderne og er ansvarlig for rettidig indkaldelse og udarbejdelse af dagsorden. Mødeind-
kaldelse skal udsendes mindst to uger forud for mødetidspunktet. 

 
8.j Formanden kan til enhver tid indkalde til JFU-møde, når han/hun skønner behov for det, og 

skal indkalde til møde såfremt begge JFU's øvrige medlemmer skriftligt anmoder om det. 
 
8.k Et rettidigt indkaldt JFU-møde er altid beslutningsdygtigt. Alle afgørelser træffes ved 

almindelig stemmeflerhed. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. 
 
 

Faste udvalg 
 
9.a Til at lede og forestå Judo Danmarks sportslige aktiviteter nedsættes følgende faste udvalg: 
         1.  ELITEUDVALGET, der består af fire personer, der vælges på årsmødet for to år ad 

gangen. Formanden og et medlem på lige årstal og to medlemmer på ulige årstal. 
  

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

 
3. KOMMUNIKATIONSUDVALGET, der består af fire personer, der vælges på 

årsmødet for to år ad gangen. Formanden og et medlem på ulige årstal og to 
medlemmer på lige årstal. Kommunikationsudvalget er repræsenteret i bestyrelsen via 
næstformanden. 

 
         4. STÆVNEUDVALGET, der består af i alt fire personer, der vælges på årsmødet for to 

år ad gangen. Formanden og et medlem på ulige årstal, og et medlem vælges i lige år. 
Desuden formanden for dommerudvalget, der vælges i ulige år.  

 Formanden er en del af breddeudvalget. 
 
         5. GRADUERINGSUDVALGET, der består af tre personer, der vælges på årsmødet 

For to år ad gangen. Formanden og et medlem vælges på lige årstal og en på ulige 
årstal. Formanden benævnes Teknisk chef. 

         
 6. DOMMERUDVALGET, der består af tre medlemmer, der vælges på årsmødet for to år 

ad gangen. Formanden samt en repræsentant fra vest vælges i ulige årstal og en 
repræsentant fra øst i lige årstal. Der afholdes et dommerseminar to gange årligt. 
Seminaret afholdes i september og i januar og afholdes på skift i landsdelene. 

 Den valgte dommerformand indgår i stævneudvalget, som i et tæt samarbejde 
fastlægger dommerudskrivelse og kalenderstyring af stævner. 
 Dommerformanden vælges i lige årstal for to år ad gangen Dommerudvalget er 
repræsenteret i bestyrelsen via Breddechefen. 
Formanden er en del af breddeudvalget. 
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       7. MARSTERSUDVALGET, der består af tre medlemmer, der vælges på årsmødet for to 

år ad gangen. Formanden og et medlem vælges i ulige år, og et medlem i lige år. 
Veteranudvalget er repræsenteret i Bestyrelsen via Breddechefen. 
Formanden er en del af breddeudvalget. 
 

  
 

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

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

Forestår initiativer og aktiviteter til styrkelsen af bredden 
Uddannelse og ATK som skal styrke trænere og ledere ude i klubberne. 
Ansvar for Breddelejre. 
Ansvar for Veteraner. 
Ansvar for vores regionale og nationale stævner 

      Ansvar for Dommere. 
Ansvar for Special Needs Judo 
Ansvar for skole judo 

 STÆVNEUDVALGET, skrives forkortet STU: 
  Afvikling af danmarksturnering for seniorhold og pokalturneringer. 
  Afvikling af turneringer for ungdom. 
  Afvikling af national- og kredsmesterskaber. 



 
 
JUDO DANMARK 

LOVE & REGLEMENTER 
JUDO DANMARKS LOVE nr. 01.00 side 9 

 
 

                                                                                                                                         

VEDTAGET FØRSTE GANG JANUAR 1978 
Opdateret af Martin Kirkhammer 

SENESTE REVISION JULI 2016. JUDO DANMARK 

 

  Afvikling af internationale stævner og landskampe, der afholdes her i landet. 
  Fastsættelse af antal dommere til ovenstående turneringer samt forestå  
                   Økonomi og afregning af disse. 
           
 DOMMERUDVALGET, skrives forkortet DU: 
                   Rekruttering af nye dommere 
                   Uddannelse af dommere på alle niveauer 
                   Udskrivning af dommere til stævner nationalt i samarbejde med stævneudvalget 
                   Udskrivning af dommere til internationale stævner 

          Ved Europæisk Judo Unions (EJU) stævner tilmeldes dommere og kæmpere så vidt 
muligt sammen via EJU/IJF IT system. 

  Udpegning af deltagere til det årlige EJU-dommerseminar 
                   Afvikling af det årlige dommerseminar 
  Uddannelse af, tavleførere og tidtagere. (Dog for internationale stævner i  
                   samarbejde med stævneudvalget) 
 
 KOMMUNIKATIONSUDVALGET, skrives forkortet KU: 
  Udvalget er Judo Danmarks kontaktorgan til nyhedsmedierne. 
  Forestår Judo Danmarks PR-arbejde. 
  Medvirker til at sikre kommunikationen mellem klubberne og ledelsen. 
  Forestår Judo Danmarks klubstøtteaktiviteter. 
  Uddannelse af klubledere. 
  Varetager Judo Danmarks hjemmeside. 
  Varetager Judo Danmarks facebookside 
 
          
 GRADUERINGSUDVALGET, skrives forkortet GU: 
  Uddannelse af gradsprøveeksaminatorer. 
  Afholdelse af gradsprøver til Dan-grader, samt kata- og pensumkurser. 
  Vedligeholdelse af judo Danmarks danarkiv. 
  
   
 MARSTERSUDVALGET, skrives forkortet MU: 
  Varetager al veteran judo i Judo Danmark 
  Afholder træningssamlinger 
  Er ansvarlig for udtagelser til internationale veteranstævner 
  Udvikler og lave nye initiativer for veteranjudoen 
 

 
9.d Udvalgene forestår deres opgaver under ansvar over for bestyrelsen og årsmødet. Udvalgene 

skal have vide rammer for tilrettelæggelse og koordinering af deres arbejde for der igennem 
at sikre en decentral ledelsesstruktur. 
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9.e Hvert enkelt udvalgs specifikke ansvars- og kompetenceområde skal være fastlagt i mindst 

et af de reglementer, udvalget administrerer. Hvert udvalg skal jævnligt opdatere udvalgets 
kommissorium. 

 

Specielle udvalg 
 
10.a Til at forestå og lede en særlig aktivitet kan bestyrelsen nedsætte et specielt udvalg. 
 
10.b  Et specielt udvalgs sammensætning, opgaver og beføjelser fastlægges af bestyrelsen. 
 Et specielt udvalg kan ikke tildeles opgaver eller beføjelse der griber ind i et fast udvalgs 

kompetenceområder.  
 Et specielt udvalg opløses når dets opgave er løst. 
 
10.c Såfremt et specielt udvalgs opgave består i et arrangement, hvori en klub er involveret, skal 

den pågældende klub være repræsenteret i udvalget. 
 
10.d Til at arrangere og afvikle internationale stævner og landskampe, der afholdes her i landet, 

kan bestyrelsen sammen med Stævneudvalget og Dommerudvalget i et samarbejde nedsætte 
et specielt udvalg. 

 Et sådant udvalg opløses efter afslutningen af hvert enkelt arrangement. 
 
 

Sanktionsbestemmelser 
 
11.a Såfremt et medlem begår en handling, der strider mod ånd eller bogstav i DJU's lov, i 

nærværende vedtægt eller i et udvalgs reglement, eller udviser en optræden der strider mod 
almindelig sømmelighed eller skader Judo Danmarks omdømme, kan medlemmet udelukkes 
fra Judo Danmarks aktiviteter efter nedenfor anførte regler. 

 
11.b I mindre belastende tilfælde kan udelukkelsen gøres betinget. I så fald får sanktionen kun 

virkning, såfremt medlemmet igen forcer sig indenfor betingelses tiden. 
 
11.c I reglementerne for de faste udvalgs virke skal bestemmes hvilke sanktioner udvalget kan 

iværksætte, såfremt reglementet overtrædes. 
 De faste udvalg er ikke bemyndiget til at idømme sanktioner der går ud over udvalgets 

kompetenceområde. 
 
11.d Efter indstilling fra et udvalg og i tilfælde hvor sagen falder uden for udvalgets 

kompetenceområde er bestyrelsen bemyndiget til at udelukke et medlem fra enkelte 
aktiviteter eller fra samtlige af Judo Danmarks aktiviteter.                                                                                      

 I sidstnævnte tilfælde kan medlemmets judolicens inddrages. 
 
11.e Et udelukket medlem skal altid samtidig med eller umiddelbart efter udelukkelsen gøres 

bekendt med sine ankemuligheder. 
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11.f Et udelukket medlem kan gennem sin klub anke afgørelsen for DJU's Appeludvalg. Anken 
skal ske skriftligt og senest to uger efter, at den påankede hændelse har fundet sted. 

 
11.g Bestyrelsen er bemyndiget til at udelukke samtlige medlemmer fra en klub fra deltagelse i 

Judo Danmarks aktiviteter, når klubben som helhed har overtrådt de gældende 
bestemmelser. 

 
11.h En udelukket klub kan indenfor de første to uger efter udelukkelsen anke afgørelsen for 

årsmødet eller for DJU's hovedbestyrelse. 
 
11.i Reglerne i DJU's lov afsnit 16, stk. c, d og e gælder ligelydende indenfor Judo Danmarks 

ansvarsområde. 
 

 
Æresmedlemmer 
 
12.a Medlemmer af Judo Danmark, der over en længere periode på amatørplan har øvet en 

betydelig indsats til gavn for Judo Danmark, kan udnævnes til æresmedlem af denne. 
              Det forventes at ansøger har opnået fortjensttegn i guld. I særlig tilfælde kan der dispenseres 

herfor. 
 

12.b Et æresmedlemskab er uafhængigt af medlemskab af en af Judo Danmarks klubber. 
 
12.c Et æresmedlem har udover samme rettigheder som Judo Danmarks øvrige medlemmer ret til 

vederlagsfrit at overvære alle arrangementer der afholdes i Judo Danmarks regi. Judo 
Danmark betaler æresmedlemmers licensafgift.  

 Æresmedlemmer har taleret på årsmødet. 
 
12.d Som bevis på æresmedlemskabet tildeles Judo Danmarks æresnål samt et personligt med-

lemskort. 
 
12.e Udnævnelsen af et æresmedlem vedtages af en enig bestyrelse ved to møder, der skal være 

afholdt indenfor samme sæson, men med mindst tre uger mellem mødedatoerne.  
 Tildelingen sker ved årets ordinære årsmøde. 
 
 
12.f Et æres medlemskab er normalt livsvarigt, men det kan, når særlige forhold begrunder det, 

ophæves efter de samme regler som de, hvorefter det er vedtaget. 
 Til ophævelse kræves dog at mindst 2/3 af årsmødets stemmeberettigede deltagere stemmer 

for ophævelsen. 
 
Fortjensttegn 
 
13.a Der er to slags fortjensttegn: 



 
 
JUDO DANMARK 

LOVE & REGLEMENTER 
JUDO DANMARKS LOVE nr. 01.00 side 12 

 
 

                                                                                                                                         

VEDTAGET FØRSTE GANG JANUAR 1978 
Opdateret af Martin Kirkhammer 

SENESTE REVISION JULI 2016. JUDO DANMARK 

 

 Fortjensttegn i sølv, og fortjensttegn i guld. 
 Tildeling af fortjensttegn vil ske efter nedennævnte retningslinier.  
 
 
13.b Fortjensttegn i sølv kan tildeles alle der har gjort en særlig indsats for Dansk judo.      

Personer der har ydet mindst 5 års lederarbejde, trænergerning, eller dommergerning.     
          Dette gælder både i klub sammenhæng, Judo Danmark sammenhæng og unionsarbejde.   

Fortjensttegnet kan også tildeles personer der har lavet et helt ekstraordinært sportsligt 
resultat. 

 
13.c Fortjensttegn i guld kan tildeles alle der har gjort en særlig indsats for Dansk judo.      
 Personer der har ydet mindst 10 års lederarbejde, trænergerning, dommergerning.     
          Dette gælder både i klub sammenhæng, Judo Danmark sammenhæng, og unionsarbejde.   
          Fortjensttegn kan også tildeles personer der har lavet et helt ekstraordinært sportsligt        
          resultat. 

Fortjensttegn i guld kan kun opnås hvis sølvtegn er opnået først. I særlige tilfælde kan der 
dispenseres af bestyrelsen. 

 
13.d Fortjensttegn kan helt ekstraordinært tildeles personer der ikke er medlem af Judo Danmark.        
          Men har gjort en helt speciel indsats for judosporten. 
          Dette gælder både sølv og guldtegn. 
 
13.e Ansøgningen skal indeholde alle relevante oplysninger ved brug af særligt ansøgningsskema 

og tilstilles herefter bestyrelsen. 
Kun klubber, udvalg og bestyrelsen kan indstille en person til et fortjensttegn. 

 Tegnene kan overrækkes efter ansøgernes ønske.   
 
13.f Bestyrelsen behandler ansøgning på førstkommende bestyrelsesmøde. 
          Fortjensttegn kan indskrives i judolicensen under hædersbevisninger. 
          Navnene på modtagerne vil blive arkiveret på særlig oversigt. 
  
  
  
 
 Der vil være en overgangsordning for dem der opfylder betingelserne nu, både til sølv og 

guldtegn og har gjort et stort stykke arbejde for Dansk judo i forskellige sammenhæng før 
dette reglements vedtagelse.  

          Overgangen vil være over de næste 5 år (vedtaget 2006) hvorefter det er reglementet der 
gælder fuldt ud.  

______________________________________________________________________ 
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Lovene er vedtaget på Judosektionens stiftende møde i Kolding den 14. januar 1978. 
 
Ændringer er vedtaget på de ordinære sektionsmøder i årene 1979, 1982, 1983,1985, 1987, 1988, 
1993,1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 2000, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007,2008,2009, 2011, 2012, 
2013,2015 og 2016. 
 
Ændring fra Judosektionen til Judo Danmark, vedtaget på Rep-møde 2007. 
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