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Dansk Judo og Ju-Jitsu Union           Kgs. Lyngby den 30.5.2019 

 

Indholdsfortegnelse for 
årsmappen 2019 

 

Søndag den 16. juni 2019 kl. 10.00 
Hotel Scandic, Hvidkærvej 25, 5250 Odense 

 
 

1. Forside 
 

2. Indholdsfortegnelse  
 

3.   Indkaldelse til repræsentantskabsmøde 2019 

 
4. Medlemmer og stemmefordeling ved repræsentantskabsmøde 2019 

 
5. Formandens beretning 

 
6. Udviklingskonsulentens beretning 

 
7. Dopingudvalgets beretning 

 
8. Appeludvalgets beretning 

 
 DJU’ s regnskab: 

 
9. Årsrapport for DJU’s regnskab 2017 

 

10. Revisionsprotokollat for DJU’s regnskab 2017 
 

11. Årsrapport for DJU’s regnskab 2018  
 

12. Revisionsprotokollat for DJU’s regnskab 2018 
 

13. Indkomne forslag (Ingen indkomne forslag)  
 

14.  Kandidatliste  

 

 



 

 
 
Dansk Judo og Ju-Jitsu Union Kgs. Lyngby den 15. februar 2019 

1. indkaldelse 
 
 

 Repræsentantskabsmøde DJU 2019 

Der indkaldes hermed 1. gang til ordinært repræsentantskabsmøde 2019 
Søndag d. 16. juni 2019 kl. 10.00 

 
Mødet afholdes: Hotel Scandic Odense, Hvidkærvej 25, 5250 Odense   

Tilmelding senest den 9. juni via DJU Portalen.  

Kontrol af repræsentanter starter kl. 09.30 

Dagsordenen for det ordinære repræsentantskabsmøde, ifølge DJU’s vedtægter 
§ 8.n er: 
1. Kontrol af repræsentanter. 

2. Valg af dirigent. 

3. Forelæggelse og behandling af årsberetning. 

4. Forelæggelse og behandling af regnskab. 

5. Forelæggelse af budget. 

6. Fastlæggelse af unionskontingent. 

7. Behandling af indkomne forslag. 

8. Valg af Unionsformand. 

9. Valg til Appeludvalget. 

10. Valg af revisor (2 interne revisorer) 

11. Valg til Dopingudvalget 

12. Eventuelt 
 

 
Der sker rigtig meget i DJU og i DIF i disse år, og det vil være en stor glæde for 
DJU, at rigtig mange tilmelder sig Judo Danmark, Ju-Jitsu Danmark og DJU’s 
Årsmøder for at få en god weekend med mulighed for at præge DJU’s fremtid. 

 

 
HUSK for at have repræsentationsret skal klubberne i DJU: 

• Have betalt Unionskontingent rettidigt 

• Have indsendt oplysningsskema til DIF 

• Senest en 1 uge før mødet meddele DJU´s sekretariat, hvem der 
repræsenterer klubben 

 

 
På vegne af DJU, Daglig Ledelse 

 

 
Thomas Bengtsen 
Formand DJU 



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



  

 

Dansk Judo og Ju-Jitsu Union 2017-2019 

Formandens beretning  

 

De forgangne 2 år har igen budt på store og små forandringer, hvoraf de fleste har været udefra kommende, 

men også internt har der været en del at se til.  

En stor tak til alle der bidrager; Hele HB - specielt Lisbeth, Søren og Martin, sekretariatet (Vini og Susanne), 

Helge Mogensen og IKC (tidligere KUF), vores udviklingskonsulent Karina Sørensen, de 2 DIF næstformænd 

Hans Natorp og Thomas Back, Tine Teilmann fra DIF bestyrelse, til DIFs organisation som helhed, vores 

kontaktperson i forhold til strategiarbejdet, Nicklas Bjaaland med flere (ingen nævnt ingen glemt). 

I lighed med min sidste beretning i 2017, vil jeg kort beskrive den forgangne periode set fra formandstolen i 

DJU.  

HB, sekretariat med flere, har bl.a. arbejdet med nedenstående udfordringer, som jeg vil uddybe i det 

følgende efterfulgt af min vurdering af, hvor ”slaget kommer til at stå” fremadrettet: 

1. Strategistyring og at få strategierne til at leve 

2. Opfølgning og justering af strategien i DJU og sektionerne 

3. En enkelt sag til Appeludvalget 

4. Hjemtagning af den daglige ledelse af sekretariatet fra IKC (tidligere KUF) 

5. Fraflytning af egne lokaler til placering i IKC (tidligere KUF) 

6. Fortsat samarbejde med øvrige kampsportsforbund 

7. Fortsat at sikre fremdrift og kontinuitet i trænerhuset  

8. Få startet DJU-lederuddannelse op 

9. Skolejudo fortsætter, med flere muligheder for lån af måtter til både judo og ju-jitsu 

10. Farvel og goddag til klubber 

11. Kommunikation 

12. Daglige driftsopgaver  

13. De kommende udfordringer 

14. Hvor ”slaget kommer til at stå” 

 



  

 

1. Strategistyring og at få strategierne til at leve 

DIF gik for år tilbage igang med en omstilling fra detaljerede KPI styringer til en mere åben strategi-styring. 

Det betyder, at DIFs model med at give tilskud efter særlige aktiviteter og det deraf følgende omfattende 

dokumentationsarbejde og formalia er udfaset. I stedet står en strategi proces, hvor de enkelte forbund har 

lavet strategier for, hvordan de tænker sig at løse opgaverne, forankret i DIFs overordnede 25-50-75 strategi. 

Vores strategier og strategiarbejde er kommet godt igennem evalueringen fra DIFs side. Selve 

strategiarbejdet ligger i den gode ende af specialforbundene.  

Vi arbejder i 3 hovedspor som er: 

1. Organisation og ledelse – vi skal udvikle os, så vi kan håndtere samarbejde og udvikling internt og i 

forhold til vores omverden   

2. Elite – det er én af de grundlæggende ting, vi er her for 

3. Vækst – Vi skal være flere udøvere  

 

2. Opfølgning og justering af strategien i DJU og sektionerne 

Der har i perioden været et omfattende arbejde med at følge op på og justere strategien i DJU og 

sektionerne. Et par kommentarer på de enkelte spor: 

1. Organisation og ledelse:  

Sporet kører rimeligt planmæssigt, enkelte steder er vi forud for planen.  

Ansvarlig for sporet er DJU formand. 

2. Elite:   

Dette spor følger også planen og er i fremdrift. Judo er i god gænge på området, og de sportslige 

resultater bliver bedre og bedre. Ju-jitsu leverer fortsat mange og gode resultater, omend der har 

været lidt færre deltagere og medaljehøsten har været en anelse mindre.  

Ansvarlig for sporet er Judo sektionens formand 

3. Vækst:  

Dette spor kører ganske vidst efter planen, men resultaterne for sidste års medlemsoptælling siger 

desværre, at vi er gået tilbage med 8 % i medlemmer. Ca 1/3 af frafaldet skyldes dog for sen eller 

manglende indberetning af medlemmer. Der er enighed i HB og DIF om, at det er de rigtige tiltag, vi 

arbejder med, og at der blot må gå lidt tid, før det slår igennem. HB antager derfor, at vi kommer til 

at se en vækst i medlemsantallet fra næste optælling. 

Ansvarlig for sporet er Ju-Jitsu sektionens formand 



  

 

En meget synlig ting der går igennem alle 3 strategispor er vores (eksterne) kommunikation. Der er sket 

meget på dette område. Specielt med den interne kommunikation, men der er forsat plads til mindre 

forbedringer i en sammenhængende fortælling og markedsføring på de eksterne linjer.  Det vil jeg vende 

tilbage til senere i denne beretning. Også vores træneruddannelser griber ind i flere spor, og det vil ligeledes 

blive behandlet senere i beretningen. 

En meget glædelig nyhed i det sene efterår var, at vores udviklingskonsulent venter barn i sommeren 2019. 

Det er jo altid dejlige nyheder og bestemt ikke mindre i dette tilfælde. Karina er i skrivende stund gået fra på 

barsel og undertegnede og resterende HB ønsker alt muligt held og lykke med familieforøgelsen. 

Organisering af opgaverne under Karinas barsel, sikring af fremdrift, udviklingsdelen og kontakten til 

klubberne varetages nu af sektionsformændene i samarbejde med sekretariatet, som meget fleksibelt har 

sagt ja, til at gå op i arbejdstid under Karinas barsel. Derudover har vi mulighed for, i et eller andet omfang, 

at trække på ekstern konsulentbistand til afgrænsede opgaver via IKC med flere, når behovet måtte vise sig. 

 

3. En enkelt sag til Appeludvalget 

I det forgangne år har der kun været en enkelt sag for Appeludvalget at behandle. Sagen er kort beskrevet i 

Appeludvalgets beretning. Det er en glædelig udvikling, efter at udvalget i den foregående periode havde 

rigeligt at se til. Jeg håber, at det er udtryk for en mere enig union, hvor vi også har fået forventningsafstemt 

bedre og således er istand til bruge kræfterne på vores sportsgrene mere end på konflikter. Udvalget er 

samtidigt styrket med Cand. Jur. Mathias Sachse Skrubbeltrang. Netop Juridiske kompetencer, har været et 

stort ønske længe.  

 

4. Hjemtagning af den daglige ledelse af sekretariatet fra IKC (tidligere KUF) 

Vi har i den forgangene periode afsluttet forsøget med outsourcet daglig ledelse til IKC, da det på 
tidspunktet ikke helt kunne leve op til forventningerne. Som følge af dette har daglig ledelse, primært i form 
af formanden, øget den samlede arbejdstid i sekretariatet for at kunne håndtere ledelsesopgaven. Der er pt 
et fast månedligt møde, som afholdes af Daglig Ledelse, og hvor man kan vælge at deltage ved fysisk 
fremmøde eller via video- eller telefonkonference. 
 

5. Fraflytning af egne lokaler til placering i IKC  

I forbindelse med færre midler fra DIF, har HB fundet det nødvendigt at se på, om der var faste 

omkostninger, der kunne spares  penge på. Valget faldt på at opsige vores sekretariatslokaler og flytte 

sekretariatet til et åbent kontormiljø i IKC. Sekretariatet har, også her, gjort et stort og godt stykke arbejde i 

forbindelse med  flytningen. Flytning til et åbent kontormiljø giver altid nogle nye udfordringer og ting, som 

man skal vænne sig til.  Vi lærer fortsat alle nye ting om emnet. 

 

 



  

 

6. Fortsat samarbejde med øvrige kampsportsforbund  

DJU og udviklingskonsulenten har fortsat samarbejdet med et par af de øvrige kampsportsforbund om leder-
uddannelse. Samarbejdet har i skrivende stund medvirket til, at der kunne afholdes endnu et kursus i 
klubkompetencer. Der er etableret et givtigt netværk også blandt udviklingskonsulenterne, og vi tror der kan 
være potentiale til fortsat samarbejde omkring blandt andet lederuddannelse og nyttige 
erfaringsudvekslinger. 
 

7. Fortsat at sikre fremdrift og kontinuitet i trænerhuset  

Trænerhuset kører nu igen for fulde omdrejninger. Det sidste år har vi fået afviklet alle kurserne over een 

sæson. Det er planen, at det vil vi fortsætte med i hvert fald det næste år, for bl.a. at kunne fastholde tilliden 

til uddannelserne og motivationen hos de der er i gang med forløbet. Det er således lykkedes at vende 

udviklingen gennem at fastholde at vi gennemfører næsten alt der er planlagt. Sekretariatet med flere, har 

lavet meget opsøgende arbejde med at få flere deltagere på kurserne. Vi gennemfører nu mere 

træneruddannelse, end vi tidligere har gjort, og det er håbet, at vi indhenter det efterslæb vi har haft, 

hvorefter kurserne nok finder et mere naturligt leje. Vi forventer i 2020 at skulle revidere det samlede 

koncept i forbindelse med, at den sidste halvdel af teorien, bliver tilgængeligt som e-læring. 

 

8. Få startet DJU-lederuddannelse op 

Vi er tidligere nået frem til, at vi kan blive bedre til at lede, organisere, sælge, markedsføre og samarbejde 

inden for vores idrætter. Vi har derfor fortsat deltaget i IKC kurset KLUB-kompetencer, som er et 

introduktionskursus til den særlige disciplin, det er at bedrive ledelse i frivillige foreninger.  

Vi har nu en skitse klar til et ”ledelseshus” ved siden af det etablerede ”trænerhus”. Indholdet kan bruges i 

klub, Unions og sektionsregi, men også i ens daglige arbejde og karriere. Hovedparten af indholdet på 

kurserne er baseret på korte DIF kurser indenfor; bestyrelsesarbejde, markedsføring, kommunikation, 

rekruttering af medlemmer og af trænere, organisering, administration i forhold til kommuner, sportsjura - 

hvad er vores rettigheder (og pligter) med mere. Vi har desuden et ønske om at afvikling af stævner, bliver 

en del af konceptet. 

Vi har afviklet eet kursus i kommunikation, og vi vil arbejde på at få styrket og gennemført disse kurser i takt 

med, at DIF udvikler dem til e-læring på samme måde som trænerhuset. Det er blevet ekstra vigtigt i de 

senere år, da der er en tendens til, at medlemmer i foreningsidrætter stiller flere og større krav til en 

”professionel” håndtering af idrætten og medlemskaberne. Det skulle gerne medvirke til at vækste i 

medlemmer, men også i at forbedre interne relationer. 

 
9. Skolejudo fortsætter, med flere muligheder for lån af måtter til både judo og ju-jitsu 

Udover vores kendte 4 kamparealer i øst og i vest, råder vi nu over endnu flere måtter, som følge af Judo 

Danmarks skoleprojekt. Judo Danmark fik i sin tid bevilliget 700 kvm måtter og et par hundrede gier til at 

sætte judo på skoleskemaet. Et stort og spændende projekt som fortsat kører i skrivende stund og hvor een 

af flere gode sidegevinster, udover at udbrede kendskabet til sporten, er at de giver mulighed for at låne 



  

 

måtter ud til for eksempel klubstart, enkelte arrangementer med mere. Måtter og gier er nu fordelt på DJUs 

lagre i øst og vest. Udlån koordineres af Breddechefen i judosektionen Flemming Otvald Jensen i tæt 

samarbejde med Vini i sekretariatet. 

 

10. Kommunikation 

Der har i den forgange periode været arbejdet målrette på at styrke den interne kommunikation. På det 

område er sektioner og union stort set i mål. Det der henstår nu, er for alle tres vedkommende at arbejde på 

en styrkelse af vores kommunikation udadtil. Den er på nuværende tidspunkt ikke så god som den kunne 

være, men vi er dog godt på vej flere steder og det der mangler er væsentligst en samlet retning for hver af 

sektionerne. 

 

11. Farvel og goddag til klubber 

Vi har sagt farvel til Herlev Judo, men til gengæld fået Ikast-Brande Judo Klub. 
På Ju-jitsu siden har vi nu Ikiro jiu-jitsu i Vamdrup og Kyuusho – Aabenraa Jiu-jitsu. 
Velkommen ”ombord” til alle de nye klubber og ”tak for kampen” til Herlev judo klub. 
Det samlede antal klubber er 82.  
 

12. Daglige driftsopgaver  

Så er der alle de knapt så synlige daglige driftsopgaver, som løbende er blevet løst af primært vores dygtige 

sekretariat (Vini og Susanne) og af vores mange engagerede frivillige kræfter, som fortsat yder langt 

hovedparten af det daglige arbejde. En stor tak til vores sekretariat for deres selvstændige og 

servicemindede løsning af driftsopgaver med mere. Og ikke mindst for den udviste fleksibilitet i forbindelse 

med flytning og midlertidig overtagelse af Udviklingskonsulentens opgaver under barsel. Det er altsammen 

værdsat! 

 

13. De kommende udfordringer  

Mit udgangspunkt er fortsat, at det der får folk til at træne judo og ju-jitsu er, at der står en kompetent 

træner (gerne med et sort bælte og masser af turneringserfaring) og siger ”kom indenfor og prøv”.  

Jeg er fortsat af den opfattelse, at det er den vej, vi skal som forbund. 

Det kræver 4 ting, nemlig at vores medlemmer kan:  

• Dygtiggøre sig i sporten og i konkurrencer  

• Med tiden kan opnå mestergrader 

• Undervise og træne 



  

 

• Have adgang til lokaler og måtter man kan træne på 

DJU tilbyder hjælp til disse ting, og efter min opfattelse er vores vigtigste prioritet at sikre udbredelsen af 

vores respektive sportsgrene gennem kvalitetstræning og gode sportslige resultater, der bliver 

videreformidlet, også til de der ikke dyrker vores sportsgrene. 

Den sportslige kvalitet løfter vi ved at måle os i internationale konkurrencer, og derfor er det den anden af 

vores hovedopgaver at sikre, at vi kan afholde mesterskaber for derigennem at kvalificere de bedste og 

kunne stille til turneringer. 

Den trænermæssige kvalitet løfter vi bl.a.  ved at have en høj kvalitet i vores træneruddannelser og ved at 

sikre at de bedste udøvere også bliver trænere. 

Disse 2 opgaver er de vigtigste, men de kan ikke løses, hvis der ikke bliver stillet støtte til dem. Det gælder  

lige fra den omsiggribende administration, bogføringen, over uddannelser, dommere og stævnearrangører 

med meget, meget mere. De er alle livsnødvendige funktioner for, at vi kan opfylde vores mission i den 

frivillige sportsverden. 

Det betyder også, at gode og motiverede trænere er et helt afgørende punkt for at have succes med vores 

respektive sportsgrene. Det er nemlig træneren, der først og fremmest skal levere varen i forhold til dem, 

der ønsker at træne.  

 

14. Hvor ”slaget kommer til at stå” 

Den mere kommercielle del af kampsport og crossfit er fortsat i vækst i Danmark. Det vækker igen til 

eftertænksomhed hos undertegnede, fordi vi tilsyneladende ikke får vores andel. Vi koster som 

udgangspunkt ikke det samme, som de kommercielle udbydere, og måske er det der fejlen ligger; at vi ikke 

tager den høje pris, som vores gode produkter fortjener. Der er fortsat mange der sætter lighedstegn 

mellem høj pris og høj kvalitet, og jeg tror ikke, vi skal være så nervøse for at sætte prisen op, sålænge 

kvaliteten, af det vi leverer, er iorden. 

Det betyder, at nogle af de kommende udfordringer bliver: 

1. Fastholde fokus på at få endnu flere og endnu dygtigere trænere, da det er dem, der møder vores 

”kunder”. Dette punkt kan ikke overvurderes 

2. Fortsat at optimere vores daglige drift og gøre DJU til en endnu bedre salgs-, service- og 

interesseorganisation for vores medlemmer og sektioner 

3. Få strategierne til at holde og få dem til at leve i praksis – specielt vores vækstspor, hvor vi skal have 

vendt medlemstilbagegangen, uanset om den er reel eller strukturel 

4. Generelt prøve at arbejde med ting, der giver synlige resultater 

5. Vurdere og justere den fremadrettede kurs 

6. Fastholde et godt samarbejde i HB og i relation til DIF og andre specialforbund 



  

 

7. Fortsat at udvikle vores elite generelt. Herunder at sikre talentudviklingen, men også at sikre at vores 

bedste kæmpere kommer ud og varetage træning rundt omkring. En afslutning på en landsholdskarriere 

skal meget gerne føre til en (fortsat) træner- eller leder-gerning 

8. Lære fra de bedste. Dvs. både vores egne bedste kæmpere og klubber, men også hvordan andre forbund 

og forretninger løser opgaverne 

9. Fortsætte det gode kommunikations-arbejde i DJU og sektionerne. Vi har super produkter, men vi kan 

blive endnu bedre til at fortælle om det specielt til dem, der ikke kender os endnu 

10. Basere vores priser for træning på at være ”bedst”, mere end at være ”billig” 

 

 

Konklusionen på ovenstående er; et DJU hvor der er mere ”ro på bagsmækken”. Vi er kommet godt igang 

med strategiimplementeringen, selvom der er udfordringer på det samlede medlemsantal. De gode nyheder 

er, at der kontinuerligt er god aktivitet og flere veluddannede, motiverede trænere til at tage imod nye såvel 

som eksisterende medlemmer overalt i landet. Det giver optimisme i form af, at vi kan give endnu flere 

mennesker en god oplevelse af, hvad vores fantastiske sportsgrene kan byde på. 

Vi trækker i øjeblikket meget i samme retning uden for meget skelen til særinteresser.  

Lad os fortsætte med det.  

 

Med venlig hilsen 

 

Thomas Bengtsen 

Formand DJU 

 

 



 

 
 

Udviklingskonsulentens beretning 
- Af udviklingskonsulent Karina Sørensen 

 
Jeg har i 2018 arbejdet med flere initiativer ifm. DJUs strategiaftale med Danmarks Idrætsforbund. Strategiaftalen 
har sat retningen for mit arbejde frem til strategiperiodens udløb i 2021. Allerede i 2020 starter forhandlingerne om 
den ny strategiaftale, som forløber fra 2022-2025, som ligeledes er med til at sætte retningen for mine 
arbejdsopgaver. 

 
DJU er allerede godt i gang med at udrulle initiativerne i strategiaftalen. For mit perspektiv virker det til at være en 
god måde at arbejde målrettet og sikre, at aftalte opgaver bliver fulgt til dørs, da vi bliver evalueret halvåret af DIF. Vi 
har afholdt to midtvejs statusmøder – i juni 2018 samt maj 2019 – samt ét årligt statusmøde i december 2018 med 
vores DIF-konsulent Nicklas Bjaaland. Møderne er gået rigtig godt med god feedback og sparring fra Nicklas.  
 
Vores nuværende strategiaftale består af tre spor: 1) Klub og Organisation, 2) Talent og Elite og 3) Vækst. Sporene 
vurderes ud fra farverne grøn (gennemført), gul (igangværende) og rød (ikke opnået/ ikke igangsat). Spor 1 og 2 er 
blevet vurderet som grønne spor. Resultatmålene i spor 3 er blevet markeret med rødt, da de er baseret på vores 
medlemstal, der er faldet fra 2017-2018. Procesmålene i spor 3, som er vores initiativer, er blevet markeret som 
gule. Dvs. vi er godt i gang med vores projekter og arbejder på at få de ”røde” tal vendt til ”grønne”.  
 
Nogle af initiativerne i strategiaftalen 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, så hver sektion ikke skal 
opfinde den dybe tallerken for samme projektområde. Eksempler herpå er: Fokus på flere kvinder i sporten er et 
satsningsområde i Judo Danmark, hvor fastholdelse af unge er et satsningsområde i Ju-Jitsu Danmark.  
 
Du kan læse en light-udgave af strategiaftalen 2018-2021 her: http://dju.dk/wp-content/uploads/2016/12/DJU-
strategi-i-pixi_bogsform-2017.pdf 
 

Fremtiden 
Sæsonen 2018-2019 har budt på mange gode og spændende projekter og oplevelser, som jeg har nævnt i 
sektionernes årsmapper samt på respektive hjemmesider og Facebook.  
 
Et stort TAK til alle jer, som jeg har arbejdet sammen eller har været i dialog med. Det har været utrolig inspirerende 
og motiverende at mærke 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, til DJUs formand eller til sektionernes formænd. 
 
Jeg glæder mig til vi kan fortsætte vores samarbejde, når jeg er tilbage igen. I ønskes en rigtig god sommer! 



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. 
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- Det er omkring 200.000 danskere, der må på skadestuen efter faldulykker hvert 

år, og resultatet er både brækkede lemmer og slag mod hovedet. En uopdaget 

hjernerystelse kan være en rigtigt alvorlig ting, fortæller Hans Carlsen. 

Projektets mål er at udvikle en egentlig uddannelse i faldteknikker, der kan 

udbydes på lærerseminarier og til universiteternes idrætsstuderende. 

- Det skal kunne give uddannelsespoint på linje med for eksempel en 

svømmelæreruddannelse, og på den måde kan vi få folk ud på skolerne som kan 

hjælpe til at udbrede faldteknikkerne blandt kolleger og børn, fortæller Holger-

Henning Carlsen. 

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

Gregersen 

Krum nakken og træk armene ind 

På SDU er de to bachelorstuderende Hans Carlsen og Mads Buch sammen med 

forskningsadjunkt Malte Njerst Larsen i gang med at teste muligheden for at 

udvikle et program for faldundervisning til folkeskolen. 

Idéen er at vise, at man ved fem minutters træning to gange ugentligt i fem uger 

vil kunne mestre baglæns rullefald, samt at undervisningen ikke kræver specielle 

rekvisitter udover, hvad der findes i en normal gymnastiksal og en lærer. 

På Særslev - Hårslev Skolen har det været en dansklærer, der har anvendt 

faldtræning som et afbræk i undervisningen, når børnene blev lidt ukoncentrerede. 

- Det vigtigste er jo at undgå hovedtraumer. Derfor lærer vi børnene at krumme 

nakken og holde hænderne op bag nakken. Det er grundlæggende det, man kalder 

et baglæns rullefald i judo, hvor man bøjer med ned i knæene og ikke tager fra 

med albuerne eller strakt arm. 

https://www.fyens.dk/article_gallery/3348778
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Beretning 2017-19 
 

På repræsentantskabsmødet 2017 blev afgående Carsten Jensen afløst af Mathias Sachse Skrubbeltrang, 

og der blev desuden valgt en suppleant, Morten Wiberg.  

Dermed blev et gammelt ønske om at have et medlem af Appeludvalget med juridisk kompetence 

opfyldt, idet Mathias er Cand.Jur.  

 

I de forløbne to år har vi haft en enkelt sag i august 2017.  

 

Et enigt Appeludvalg enedes om at afvise klagen med henvisning til vedtægtens afsnit 11.h, stk. 3, der 

lyder som følger:  

 

Udvalget afviser normalt sager, som efter tvistens karakter og retsgrundlag naturligt hører hjemme ved 

de almindelige domstole.  

Det er overordnet set:  

1 Sager om økonomiske mellemværender 

2 Sager om fortolkning af den almindelige lovgivning 

3 Sager, der vedrører almindelige foreningsretslige problemstillinger.  

 

Det var en sag, hvor vi fik brug for den nyvalgte suppleant, idet Anders Lindberg fandtes at være inhabil 

i sagen.  

 

 

 

På Appeludvalgets vegne 

Torben Kristensen, formand  
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Ledelsespåtegning 

Bestyrelsen har dags dato behandlet og vedtaget årsrapporten for 2018 for Dansk Judo og Ju-Jitsu Union. 

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010. 
Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede. 

Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de 
dispositioner der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre for-
skrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis; og at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvalt-
ningen af de midler og driften af unionen, der er omfattet af regnskabet. 

Årsrapporten for 2018 for Dansk Judo og Ju-Jitsu Union indstilles til repræsentantskabets godkendelse. 

Vejle, den 15. juni 2019 

 
Bestyrelse: 

 

 

 

 

 
Thomas Bengtsen 
unionsformand 

 Søren Studsgaard 
formand, judo 

 Lisbeth Damgård Hansen 
formand, ju-jitsu 

 

 

 

 

 
Søren Sejer Sørensen 
judo-repræsentant 

 Jørn Engvang 
ju-jitsu-repræsentant 

 Flemming Otvald Jensen 
judo-repræsentant 
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning 

Til øverste myndighed i Dansk Judo og Ju-Jitsu Union 

 
Revisionspåtegning på årsregnskabet 

Konklusion  

Vi har revideret årsregnskabet for Dansk Judo og Ju-Jitsu Union for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2018, 
der omfatter anvendt regnskabs praksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter Kul-
turministeriets bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010, kap. 4 og 6. 

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af unionens aktiver, passiver og finansielle 
stilling pr. 31. december 2018 samt af resultatet af unionens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 
2018 i overensstemmelse med Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010, kap. 4 og 6. 

Grundlag for konklusion  

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, 
der er gældende i Danmark samt standarderne for offentlig revision, idet revisionen udføres på grundlag af bestem-
melserne i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010, kap. 4 og 6.  Vores ansvar ifølge disse 
standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregn-
skabet". Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores 
konklusion. 

Uafhængighed 

Vi er uafhængige af unionen i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's etiske reg-
ler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i hen-
hold til disse regler og krav. 

Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen 

Unionen har i overensstemmelse med Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010, kap. 4 og 
6, som sammenligningstal medtaget det af bestyrelsen godkendte resultatbudget. Budgettallene har ikke været un-
derlagt revision. 

Ledelsens ansvar for årsregnskabet 

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med 
Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010, kap. 4 og 6. Ledelsen har endvidere ansvaret for 
den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinforma-
tion, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.  

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere unionens evne til at fortsætte driften; at 
oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af 
regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere unionen, indstille driften 
eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette. 

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet 

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, 
uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af 
sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse 
med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne 
for offentlig revision, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som 
følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkelt-
vis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af års-
regnskabet. 
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Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere 
krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, foretager vi faglige vurderinger og opret-
holder professionel skepsis under revisionen. Herudover: 

► Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes 
besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisi-
onsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage 
væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af 
fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller 
tilsidesættelse af intern kontrol. 

► Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlin-
ger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten 
af unionens interne kontrol. 

► Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabs-
mæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige. 

► Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift 
er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med 
begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om unionens evne til at fortsætte driften. Hvis vi kon-
kluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger 
herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores 
konklusion er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremti-
dige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at unionen ikke længere kan fortsætte driften. 

► Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysnin-
gerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at 
der gives et retvisende billede heraf. 

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om bl.a. det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisio-
nen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som 
vi identificerer under revisionen. 

Udtalelse om ledelsesberetningen 

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.  

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion 
med sikkerhed om ledelsesberetningen. 

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbindelse 
overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores viden opnået ved revisi-
onen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation. 

Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til Kul-
turministeriets bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010, kap. 4 og 6. 

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregn-

skabet og er udarbejdet i overensstemmelse med kravene i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1701 af 21. de-

cember 2010, kap. 4 og 6. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.  
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Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering 

Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision 

Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med 
meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Ledelsen er også 
ansvarlig for, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af de virksomhe-
der, der er omfattet af årsregnskabet. Ledelsen har i den forbindelse ansvar for at etablere systemer og processer, 
der understøtter sparsommelighed, produktivitet og effektivitet. 

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at gennemføre juridisk-kritisk revision og forvalt-
ningsrevision af udvalgte emner i overensstemmelse med standarderne for offentlig revision. I vores juridisk-kritiske 
revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om de undersøgte dispositioner, der er 
omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i bevillinger, love og an-
dre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis. I vores forvaltningsrevision vurderer vi med høj grad af 
sikkerhed, om de undersøgte systemer, processer eller dispositioner understøtter skyldige økonomiske hensyn ved 
forvaltningen af de midler og driften af de virksomheder, der er omfattet af årsregnskabet. 

Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige kritiske bemærkninger, 
skal vi rapportere herom i denne udtalelse.  

Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse.  

København, den 15. juni 2019 

ERNST & YOUNG 
Godkendt Revisionspartnerselskab 
CVR-nr. 30 70 02 28 

 

 

Ulrik B. Vassing    Mads Heinkov 

statsaut. revisor    statsaut. revisor 

MNE-nr.: mne32827   MNE-nr.: mne41284  



 
 

 

Dansk Judo og Ju-Jitsu Union 

Årsregnskab 2018 

 

6 

Ledelsesberetning 

Oplysninger om unionen 

Dansk Judo og Ju-Jitsu Union 
Idrættens Hus 
Brøndby Stadion 20 
2605 Brøndby 

Telefon: 43 26 29 20 

Bestyrelse 
Thomas Bengtsen, unionsformand 
Søren Studsgaard, formand, judo 
Lisbeth Damgård Hansen, formand, ju-jitsu 
Søren Sejer Sørensen, judo-repræsentant 
Jørn Engvang, ju-jitsu-repræsentant 
Flemming Otvald Jensen, judo-repræsentant  

Revisor 

Ernst & Young 
Godkendt Revisionspartnerselskab 
 

Bank 

Danske Bank 

Momsregistrering 
Dansk Judo og Ju-Jitsu Union er som forening momsfritaget. 
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Ledelsesberetning - fortsat 

Beretning 

Arbejdet i hovedbestyrelsen fungerer fortsat godt og det forgangne år har budt på en del opgaver hvoraf de vigtig-
ste har været:  

• Implementering af de vedtagne strategier hos DIF og efterfølgende omfattende arbejde med at få disse til 
at virke i organisationen. Strategisporene der er godkendt er; ”Vækst”, ”talent & elite” og ”klub & organi-
sation” 

• Fortsat sikre tilslutning til trænerhuset og videreudvikling af denne – alle kurserne bliver nu afviklet inden 
for eet år og det skal i det kommende år vurderes om der er grundlag for at fortsætte dette høje aktivi-
tetsniveau.  

• Fortsat udvikling af DJU-lederuddannelse. Der er blevet afholdt et kursus i kommunikation. 

• Brugerundersøgelser hos udviklingskonsulenten for at sikre at vi møder vores medlemmers ønsker og be-
hov 

• Insourcing af den daglige ledelse efter udløb af IKC aftale 

• Fortsat arbejde med at sikre kommunikation omkring vores aktiviteter for at sikre opbakningen til disse. 

• Fortsat samarbejde med øvrige kampsportsforbund omkring træner- og leder uddannelse, hvilket endnu 
ikke har givet de store resultater, men der er etableret et givtigt netværk 

• Gennemførelse af DJUs 70 års jubilæum med reception i Vejle 

• Judo Danmark i samarbejde med EJU, flere europæiske universiteter,(bl.a. Syd Dansk Universitet), projek-
tet ”Safe Fall”, som går ud på at udbrede faldteknik.  

• Daglige driftsopgaver  

De daglige driftsopgaver der overvejende løses fra sekretariatet fylder fortsat mest og håndteres overvejende af 
DJUs ansatte personale. 

DIF har nu implementeret den nye strategi-styring. DJUs strategioplæg fortsætter med at understøtte DIFs overord-
nede 25-50-75. Strategiarbejdet fylder fortsat rigtigt meget af bestyrelsens tid og det forventes at fortsætte. Stra-
tegi arbejdet er i det daglige forankret ved udviklingskonsulenten, DL og HB. I forbindelse med skiftet fra KPI-styring 
til strategistyring har sekretariatet, beskrevet arbejdsgange for bl.a. at se hvilke andre nye opgaver sekretariatet kan 
have plads til. På samme måde er der videreført tidsregistrering i forhold til opgavetyperne og hvor meget de fylder. 
Evaluering af dette foregår løbende på månedlige møder i sekretariatet. 

DJU portalen (Clubpeople) kører og ønsker noteres løbende og søges forbedret hvor det giver mening og er økono-
misk rentabelt. Portalen er opdateret med tidssvarende betalingsformer med mere 

DJU medlemsskare er faldende med minus 419 stk. medlemmer. Der mangler dog indberetning fra 2 klubben. Men 
tendensen er tydelig. 
Der kan være flere årsager til dette. Registreringsprocedure, indberetningstidspunkter kan spille ind, men der kan 
også være andre årsager. Det vil være relevant at foretage en dybere frafaldsundersøgelse, så evt uhensigtsmæssig-
heder i strategi med mere kan identificeres. De gode nyheder er, at der er kommet 3 ny klubber til og at der ikke er 
lukket nogen i det forgangne år.  
 

DIF definerer børn/unge under 19 år. Så ifølge DIF er DJU’s fordeling 3360 børn ( 66 %) og 1642 voksne (33%).  

Indsatsen på licensområdet har tidligere skaffet en mindre stigning i antallet af. Der ligger fortsat et indtægtspoten-
tiale i at få flere medlemmer licenseret. 

Ju-jitsu forventes at have færdigudviklet ATK i løbet af 2019. 

Vores samarbejde med Idrættens Kompetence Center (IKC, tidligere KUF) og vores udviklingskonsulent fungerer 
rigtigt godt. Udover fortsat mange klubbesøg og udviklingsprojekter, som f.eks. kvindernes judodag, skolejudo med 
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mere, er der igen lavet en medlemsundersøgelse. Det er hensigten at forsætte med årlige medlemsundersøgelser 
for at sikre, at vi højere grad møder medlemmernes forventninger. 

Samarbejdet om ledelsesmæssig outsourcing er afsluttet for sekretariatets vedkommende. Og DL forestår nu igen 
denne opgave.  

Judos skoleprojekt kører med fortsat opbakning og tilslutning. Vi får skabt opmærksomhed om sporten, mens det 
fortsat er usikkert hvor mange medlemmer det giver på den korte bane. Projektet er udvidet til at omfatte undervis-
ning af lærere. 

Samarbejdsplaner med øvrige kampsportsforbund omkring træner- og leder uddannelse, hvor vi har inviteret, boks-
ning, brydning og taekwondo til at deltage på enkelte af vores kursusforløb. Udviklingskonsulenterne fra DJU, bryd-
ning og taekwondo har etableret et godt netværk hvor de udveksler erfaringer. Vi håber fortsat at kunne udbygge 
dette samarbejde over de kommende år, da der ses flere muligheder for at opnå kritisk masse for gennemførelse af 
kurser i et samarbejde og da vores udfordringer på flere områder er sammenfaldende. Endeligt er der fortsat et rati-
onaliseringspotentiale i at flere forbund deles om opgaverne, stedet for at lave det samme i hvert forbund med vo-
res sparsomme frivillige kræfter.  

Ledelsen, i form af formanden har øget den samlede arbejdstid i sekretariatet i perioden som følge af at ledelsesop-
gaven er taget tilbage til DL. Der er pt et fast månedligt møde som afholdes af Daglig Ledelse og hvor man kan vælge 
at deltage ved fysisk fremmøde eller via Video- eller telefonkonference. 

Sekretariatet støtter og servicerer fortsat vores klubber godt. 

 

DJUs regnskab 2018 

Tilskuddet fra DIF har i regnskabsåret 2018 været kr. 2.417.018 hvilket er en nedgang på kr. 96.146 i forhold til sid-
ste års tilskud på kr. 2.513.164. Tilskuddet er ydet på grundlag af overgangsordningen for DJU hvor vi er sikret 90 % 
støtte i forhold til den tidligere IKP ordning. 

Regnskabsår 2018´s resultat er et underskud på kr. 330.343. Se venligst judo sektionens bemærkninger til økono-
mien, længere nede i beretningen. 

DJU’s økonomi må fortsat betegnes som sund. 

Det forventes at regnskab 2018 vil blive underskrevet senest i forbindelse med årsmøderne i henholdsvis Judo Dan-
mark og Ju-Jitsu Danmark i Odense. 

Forventet udvikling i regnskabet 

DJU træder ind i sidste del af den overgangsperiode i 2018 hvor vi er sikret minimum 90 % af gennemsnittet af fore-
gående 3 års støtte. DIF har godkendt DJUs strategier og det vurderes at organisationen fortsat er godt rustet til at 
arbejde med disse i skrivende stund.  

Strategiarbejde forventes fortsat at blive et afgørende arbejdsområde også i de kommende år med væsentlig indfly-
delse på DIFs tilskud.  

Der afholdes DJU repræsentantskabsmøde i juni 2019 i Odense.  

Sportsresultater, Judo 2018/2019 

Judo Danmark ansatte i forrige periode Peter Scharinger fra Østrig som landstræner. Samarbejdet har været en suc-
ces, og ansættelsesaftalen er forlænget, således at den løber frem til udgangen af 2020, og dermed henover OL i 
Tokyo 2020. 

I samarbejde med sportschef Alexander Bakke arbejder Peter Scharinger på Judo Danmarks store mål, nemlig at 
kvalificere 1-2 kæmpere til OL i Tokyo. I skrivende stund har vi to kvindelige atleter placeret højt nok på verdens-
ranglisten til at blive kvalificerede, men kvalifikationsperioden rækker helt frem til maj 2020, og det kræver en 
enorm indsats at opnå kvalifikation.  

Dette koster midler, og Judo Danmark hævede i forrige periode diverse gebyrer med henblik på at understøtte sats-
ningen på OL og på at styrke grundlaget for de kommende årgange. Endvidere er Judo Danmark meget aktive i for-
hold til at indhente yderligere støtte til elitearbejdet. Ligeledes modtager Judo Danmark støtte af International Judo 
Federation og European Judo Union i forhold til at give vores bedste kæmpere mulighed for at deltage i Olympic 
Training Camps. 
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Ansættelsen af en fuldtidslandstræner og udbygningen af vores elite-setup er en del af DJU’s strategier, som er ud-
viklet og indgår i samarbejdet med DIF.  

Perioden har været præget af en række flotte resultater. Det resultatmæssige højdepunkt har være Lærke Olsens 
sølvmedalje ved Junior VM – den første medalje til dansk judo ved et VM nogensinde.  

 

Periodens bedste resultater er: 

Senior: 

Maj 2018 – Europa Cup Sarajevo – 9. Louise Hansen 

Juli 2018 – Europa Cup Saarbrücken – 3. Emilie Sook 

August 2018 – Europa Open Minsk – 2. Lærke Olsen, 5. Emilie Sook  

September 2018 – Europa Cup Bratislava – 9. Louise Hansen 

November 2018 - EM U23 Györ  – 7. Louise Hansen 

Januar 2019 – Grand Prix Tel Aviv – 5. Emilie Sook 

Marts 2019 – Europa Open Warsaw – 3. Mathias Madsen 

March 2019 – Europa Open Prag – 3. Lærke Olsen 

 

Junior: 

Maj 2018 – Europa Cup Kaunas – 2. Mathias Madsen, 3. Lærke Olsen, 5. Jonas Czajkowski, 9. Anders Olsen 

Juni 2018 – Europa Cup Kaunas – 2. Mathias Madsen, 3. Lærke Olsen, 5. Jonas Czajkowski, 9. Anders Olsen 

Juli 2018 – Europa Cup Gdynia – 2. Mathias Madsen, 3. Lærke Olsen, 5. Jonas Czajkowski 

Juli 2018 - EC Prag – 1. Lærke Olsen, 3. Mathias Madsen, 9. Asta Hagelskjaer 

August 2018 – Europa Cup Berlin – 1. Mathias Madsen, 9. Asta Hagelskjaer 

September 2018 - EM Sofia – 7. Lærke Olsen 

Oktober 2018 - VM Nassau – 2. Lærke Olsen, 5. Mathias Madsen 

 

International støtte: 

Judo Danmark har program kørende med støtte fra IJF vedr. projektet ”Judo i Skolen”. Ligeledes har Judo Danmark i 
samarbejde med EJU opstartet samarbejde med flere europæiske universiteter, blandt andet Syd Dansk Universitet, 
med fokus på ”Safe Fall”, som går ud på at udbrede faldteknik undervisning i skolerne. 

 

Udvikling: 

Judo Danmark har fokus på at få flere piger og kvinder ind i sporten, og der er etableret en velfungerende Kvinde-
gruppe, som arbejder med forskellige initiativer herom. Også dette indgår i strategi-samarbejdet med DIF.  

 

Sportsresultater, Ju-Jitsu 

Der er vundet medaljer ved flere internationale stævner, - men årets bedste blev: 

Senior 

• Rebekka Dahl (-55 kg) 

o Senior VM 2018, November, Malmø, Sverige - BRONZE 
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Ungdom -21 år 

• Liva Tanzer Christiansen (-70 kg) 

o U21 VM 2018, Marts, Abu Dhabi, Forenede Arabiske Emirater – GULD 

o U21 EM 2018, Oktober, Bologna, Italien - SØLV 

• Sebastian Lund (-69 kg) 

o U21 VM 2018, Marts, Abu Dhabi, Forenede Arabiske Emirater – GULD 

• Joachim Rasmussen (-77 kg) 

o U21 VM 2018, Marts, Abu Dhabi, Forenede Arabiske Emirater – BRONZE 

 

Ungdom -18år 

• Simon Dalsgaard (-73 kg) 

o U18 VM 2018, Marts, Abu Dhabi, Forenede Arabiske Emirater - BRONZE 

 

Begivenheder efter 31.december 2018 

I perioden for regnskabsårets afslutning til aflæggelse af årsrapporten er der ikke indtruffet forhold, som vurderes 
at have væsentlig indflydelse på vurderingen af årsrapporten 
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Årsregnskab 1. januar – 31. december 

Anvendt regnskabspraksis 

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 om regnskab og re-
vision for tilskudsmodtagere under Kulturministeriets ressort, som modtager tilskud i henhold til lov om visse spil, 
lotterier og væddemål. 

Årsrapporten for Dansk Judo og Ju-Jitsu Union (DJU) for 2018 er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år. 

 Årsrapporten for Dansk Judo og Ju-Jitsu Union er udarbejdet som et sammendrag af regnskaberne for DJU's hoved-
kasse, Judosektionen og Ju-Jitsu-sektionen. Ensartede regnskabsposter er sammendraget, og der er foretaget elimi-
nering af interne poster. 

Resultatopgørelse 

Der foretages periodisering af indtægter og omkostninger, bortset fra licenser, som indtægtsføres på indbetalings-
tidspunktet. 

Balancen 

Driftsmidler og inventar 

Driftsmidler og inventar optages i årsrapporten til oprindelig anskaffelsessum med fradrag af akkumulerede afskriv-
ninger. 

Der fortages lineære afskrivninger baseret på følgende vurderinger af aktivernes forventede brugstider: 

  
Måtter og pointtavler 10 år 
  

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fra-
drag af salgsudgifter og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab medtages i resultat-
opgørelsen. 

Varebeholdninger 

Varebeholdninger værdiansættes til kostpriser eller salgspriser, såfremt denne er lavere. Værdiansættelsen er i øv-
rigt sket under hensyntagen til ukurante og langsomt omsættelige varer. 

Tilgodehavender 

Tilgodehavender optages til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivninger til imødegåelse af forventet tab. 

Værdipapirer 

Værdipapirer indregnes til kursværdi på statusdagen. Kursreguleringer føres over resultatopgørelsen. 

Gældsforpligtelser 

Gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi. 
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Resultatopgørelse
Budget

Note 2018 2018 2017

Indtægter
Tilskud, Danmarks Idræts Forbund 2.431.018 2.417.341 2.513.164

Kontingenter 51.250 50.000 50.340

Renter 1 49.680 95.000 49.258

Turnerings-, start- og gradsgebyrer 275.836 289.750 285.482

Deltagergebyrer, træning 1.467.581 939.825 905.847

Andre indtægter 1.381 1.000 700

Licenser 604.796 571.000 525.748

Måtteudlejning 101.950 80.000 72.500

Salg, sekretariat 18.545 36.000 40.950

Kursusgebyrer 106.555 135.000 116.390

Indtægter i alt 5.108.592 4.614.916 4.560.379

Omkostninger
Eliteaktiviteter 2 2.038.841 1.060.348 1.359.296

Breddeaktiviteter 3 1.319.519 1.223.355 1.414.831

Uddannelse 4 197.015 211.000 212.839

Administration 5 1.669.583 1.777.360 1.689.720
Andre omkostninger, UFO 6 178.600 145.500 183.948

Omkostninger i alt 5.403.558 4.417.563 4.860.634

Årets resultat før kursreguleringer -294.966 197.353 -300.255

Kurseguleringer af værdipapirer -35.377 0 71

Årets resultat -330.343 197.353 -300.184

Årsregnskab 1. januar – 31. december 

Som overføres til egenkapitalen.
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Balance
Note 2018 2017

AKTIVER

Anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver 7 36.446 0    

Omsætningsaktiver

Varebeholdninger
Kursusmateialer, emnehæfter, bøger m.v 34.699 35.574    

Tilgodehavender

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 43.290 4.500    

Mellemregning med ledere og idrætsudøvere 1.000 1.000    

Andre tilgodehavender 4.725 0    

Forudbetalte omkostninger 20.479 0    

Tilgodehavende i alt 69.494    5.500    

Værdipapirer 2.399.709 2.835.176    

Likvider 572.951 246.181    

Omsætningsaktiver i alt 3.076.853    3.122.431    

AKTIVER I ALT 3.113.299    3.122.431    
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Balance
Note 2018 2017

PASSIVER

Egenkapital

Egenkapital, primo ekskl. Fonde 2.570.199 2.870.383    

Overført resultat -330.343    -300.184    

Måttefond 8 38.965 38.965    

Sportsfond 23.302 23.302    

Egenkapital i alt 2.302.123    2.632.466    

Kortfristede gældsforpligtelser

Mellemregning, Danmarks Idrætsforbund 304.152 281.668    

Forudmodtaget indtægter 206.240 10.370    

Kreditorer   188.120 83.113    

Skyldige feriepenge 112.664 114.814    

Gældsforpligtelser i alt 811.176    489.965    

PASSIVER I ALT 3.113.299    3.122.431    

Eventualforpligtelser 9    

Årsregnskab 1. januar – 31. december
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Hovedkasse Judo Ju-Jitsu I alt

1 Renter

Renteindtægter obligationer 49.680    0    0    49.680    

49.680    0    0    49.680    

2 Eliteaktiviteter

Internationale stævner og 0    1.564.119    219.806    1.783.925    

Omkostninger, landstræner 0    254.916    0    254.916    

0    1.819.035    219.806    2.038.841    

3 Breddeaktiviteter

Turneringer og graduering 0    263.789    194.699    458.488    

Måtteopbevaring og transport 438.938    0    0    438.938    

Træningskurser 0    75.323    0    75.323    

Diverse breddeaktiviteter 0    49.204    297.566    346.770    

438.938    388.316    492.265    1.319.519    

4 Uddannelse

Trænerkurser 92.359    0    51.219    143.578    

Andre kurser 12.707    21.709    19.021    53.437    

105.066    21.709    70.240    197.015    

5 Administration

Kontor og løn 1.045.105    25.358    8.450    1.078.913    

Udvalgsmøder 152.750    126.134    73.598    352.482    

IT anskaffelser 0    1.116    0    1.116    

Repræsentation 3.729    3.427    0    7.156    

Forsikringer 44.675    0    0    44.675    

Intern revision 2.679    0    0    2.679    

Regnskabsmæssig assistance, IKC 118.055    0    0    118.055    

Diverse 0    60.073    4.434    64.507    

1.366.993    216.108    86.482    1.669.583    

Årsregnskab 1. januar – 31. december 

Noter
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Hovedkasse Judo Ju-Jitsu I alt

6 Andre omkostninger, UFO

Renter og gebyrer 5.407    0    0    5.407    

Elevrefusion 26.080    0    0    26.080    

Køb af edb og inventar 18.166    15.029    0    33.195    

Indkøb af gaver 3.163    3.531    10.051    16.745    

Køb af salgsvarer 16.275    0    0    16.275    

Internationale kontingenter 18.228    0    0    18.228    

Internationale møder 13.860    39.133    3.104    56.097    

Afskrivninger driftsmidler 4.050    0    0    4.050    

Andre omkostninger, diverse 10    -10.800    13.313    2.523    

105.239    46.893    26.468    178.600    

7 Materielle anlægsaktiver Måtter

Anskaffelsessum, primo 0

Tilgang 40.496

Afgang 0

Anskaffelsessum, ultimo 40.496    

Akkumulerede afskrivninger, primo 0

Årets afskrivninger 4.050

Afskrivninger på solgte aktiver 0

Akkumulerede afskrivninger, ultimo

4.050    

Regnskabsmæssig værdi, ultimo
36.446    

8 Måttefond

Regnskabsmæssig værdi, primo 38.965

Tilgang 0    

Regnskabsmæssig værdi, ultimo 38.965    

9 Eventualforpligtelser

Der påhviler ikke unionen eventualforpligtelser.

Årsregnskab 1. januar – 31. december 

Noter
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1 Indledning
Vi har revideret årsregnskab for 2019 for Dansk Judo og Ju-Jitsu Union, der udarbejdes efter Kulturmi-
nisteriets bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010, kap. 4 og 6. Vi har i tilknytning til revisionen
læst ledelsesberetningen.

Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere
krav ifølge dansk revisorlovgivning. Revisionens formål og omfang samt ansvaret for regnskabsaflæg-
gelsen er omtalt i vores revisionsprotokollat af 10. juni 2016.

I dette revisionsprotokollat har vi beskrevet væsentlige forhold, som efter vores vurdering er relevante
for bestyrelsen.

Vi har forsynet årsregnskabet med en revisionspåtegning uden modifikationer af konklusionen og med
sædvanlig fremhævelse af forhold om budgettal, idet unionen har medtaget budgettal i årsregnskabet,
som krævet i Kulturministeriets bekendtgørelse for regnskabsaflæggelsen samt afgivet en udtalelse om
ledelsesberetningen uden bemærkninger.

Revisionsprotokollatet er alene udarbejdet til brug for bestyrelsen og Danmarks Idrætsforbund og forud-
sættes ikke anvendt af andre eller til andre formål.

1.1 Unionens forretningsgange og interne kontroller

Forretningsgange og interne kontroller afpasses efter unionens størrelse og karakter med henblik på at
forebygge uforudsete tab i unionen, understøtte ledelsens tilsyn med unionen og at sikre en rettidig og
pålidelig økonomirapportering.

Enkelte personer i unionen har kreditkort med kreditmaksimum på op til 100 t.kr. Vi har fået oplyst, at
ledelsen foretager en tæt opfølgning på forbruget på disse kreditkort.

Unionen har et begrænset antal administrative medarbejdere, hvilket medfører, at det ikke på alle områ-
der er muligt at etablere en effektiv funktionsadskillelse og dermed effektiv intern kontrol. Vi har i for-
bindelse med gennemgangen af unionens fuldmagtsforhold konstateret, at Tommy Nielsen har kunde-
fuldmagt i Danske Bank, selvom vedkommende ikke er ansat i unionen længere. Unionen har oplyst, at
fuldmagtsforhold efterfølgende er ajourført, således at Tommy Nielsen ikke længere har fuldmagt.

Vi har drøftet den manglende funktionsadskillelse med ledelsen, som anerkender, at den er bekendt
med, at dette medfører en øget risiko for, at tilsigtede og utilsigtede fejl, mangler eller uregelmæssighe-
der, herunder misbrug af unionens aktiver, kan opstå og forblive uopdagede.

Unionens ledelse har oplyst, at en effektiv funktionsadskillelse på alle områder ikke er hensigtsmæssig
med de roller, som unionens nuværende medarbejdere har. Ledelsen har oplyst, at den kompenserer
herfor gennem løbende overvågning af unionens aktiviteter og gennemgang af unionens økonomirap-
portering.

Som følge af den manglende funktionsadskillelse har revisionen primært været tilrettelagt ud fra en sub-
stansbaseret tilgang, hvor vi ved stikprøver tester poster i resultatopgørelse, balance, noter og andre
krævede oplysninger m.v. til ekstern og anden dokumentation samt udfører substansanalytisk revision.
Ved substansanalytisk revision foretages en vurdering af udvalgte regnskabsposter gennem analyse af
forventelige sammenhænge mellem både finansielle og ikke-finansielle oplysninger.

1.2 Øvrige væsentlige forhold

1.2.1 Forvaltning

En ikke-ubetydelig del af unionens indtægter hidrører fra indtægter fra Danmarks Idrætsforbund. Disse
indtægter hidrører i væsentligt omfang fra indtægter fra Danske Spil og er dermed reelt offentlige mid-
ler. Unionen skal således sikre, at de modtagne indtægter anvendes inden for formålet, og at unionen
drives under hensyntagen til god offentlig forvaltning. Det vil sige, at det skal sikres, at unionen drives
effektivt, sparsommeligt, produktivt og med en hensigtsmæssig økonomistyring.

Vi har ved vores revision ikke konstateret aktiviteter, der falder uden for unionens formål.
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I forhold til aspekterne effektivitet, produktivitet, sparsommelighed og god økonomistyring har vi lagt til
grund, at

► der årligt udarbejdes et budget

► der foretages budgetopfølgning månedligt

► der føres referat over bestyrelsens møder

► der efter unionens forhold er passende forretningsgange mht. godkendelse af omkostninger.

Vores revision har ikke givet os anledning til at konkludere, at der ikke er handlet i overensstemmelse
med god offentlig forvaltning. Unionen er løbende i dialog med status på strategiprojekter, der ultimo
2018 ikke følger de fastlagte mål fuldt ud. Der er løbende dialog med DIF herom.

Det skal i den forbindelse nævnes, at vores revision foretages ud fra væsentlighed og risiko, og at vi ikke
gennemgår alle områder og alle bilag i detaljer.

Der henvises i øvrigt til konklusionerne fra den finansielle revision.

1.3 Ikke-korrigerede fejlinformationer

Der er ikke i forbindelse med revisionen konstateret fejlinformation, som ikke er korrigeret i årsregnska-
bet.

2 Bekræftelse
Vi tillader os at betragte bestyrelsens underskrift på dette revisionsprotokollat som en bekræftelse på,
at bestyrelsen ikke har kendskab til besvigelser eller igangværende undersøgelser om formodede besvi-
gelser.

3 Andre opgaver end revision
EY har i 2018 ikke udført andre opgave ud over revisionen af unionen.

4 Andre oplysninger
Vi skal i henhold til Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 oplyse:

► At vi opfylder lovgivningens habilitetsbestemmelser.

► At vi under revisionen har modtaget alle de oplysninger, der er anmodet om.

► At revisionen ikke har givet anledning til bemærkninger med hensyn til, om tilskud, jf. Kulturmini-
steriets bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010, kap. 4 og 6, er anvendt i overensstem-
melse med de givne vilkår ud over det i afsnit 2.6 anførte.

København, den 15. juni 2019
ERNST & YOUNG
Godkendt Revisionspartnerselskab

Ulrik B. Vassing Mads Heinkov
statsaut. revisor statsaut. revisor
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Siderne 112–115 er fremlagt på bestyrelsesmøde den      /      2019.

I bestyrelsen:

Thomas Bengtsen
 Unionsformand

Søren Studsgaard
næstformand

Lisbeth Damgård Hansen

Søren Sejer Sørensen
Judo repræsentant

Jørn Engvang
Ju-Jitsu repræsentant

Flemming Otvald Jensen
Judo repræsentant



 
 

 

Dansk Judo og Ju-Jitsu Union           Kgs. Lyngby den 30.5.2019 

 
 

 

Repræsentantskabsmøde 2019 
 

Søndag d. 16. juni 2019 kl. 10.00 
 

Mødet afholdes på Hotel Scandic, Hvidkærvej 25, 5250 Odense 
 
 

 
13. Indkomne forslag: Ingen indkomne forslag  

 
 



 

KANDIDATLISTE 
 
Til Dansk Judo og Ju-Jitsu Unions repræsentantskabsmøde 2019 
 
Følgende er på valg ifølge DJUs vedtægter: 

 
 
Valg til:   Genvalg Nyvalg  Periode 
              
UNIONSFORMAND   
 
Thomas Bengtsen   Nej     
 
Martin Kirkhammer     Ja  2 år 
 
 
KRITISK  REVISOR  
 
Tage Højland       Ja     2 år 
 
Peter Castenheim   Ja     2 år  
 
 
DOPINGUDVALGET     
 
Holger Henning Fram Carlsen Ja      2 år.  
 
Skal ikke vælges udpeges af HB: 
 
 
APPELUDVALGET 
 
Formand, Torben Kristensen Ja    3 år  
 
Anders Lindberg       1 år tilbage 
 
Mathias Sachse Skrubbeltrang     2 år tilbage 
 
Suppleant, Morten Wiberg  Ja    1 år 
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