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Aktiviteter i forbindelse med Ju-Jitsu Danmarks 

Årsmøde 2020 
Møderne afholdes i: 
Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby 

 

 
Lørdag 13. juni 2020 
 
Kl. 10.00 Dan-kollegiemøde Ju-Jutsu 
 
• Alle Ju-Jutsu dan-bærere kan deltage i mødet 
• Klubber som ikke er repræsenteret af ovenstående kategori, er velkomne til at sende en repræsentant. 
 
Kl. 14.00 Ju-Jitsu Danmarks ordinære årsmøde 
 
• Alle medlemmer med gyldigt DJU licens kan deltage. 
• Klubberne har stemmeret i forhold til antal licenser (se mødeindkaldelse) 
• Materiale til mødet findes på efterfølgende sider i årsmappen og på www.ju-jitsu.dk. 
• Klubben skal senest 1 uge før mødet meddele DJU ́s sekretariat, hvem der 
repræsenterer klubben. 

 
Tilmelding 
Tilmelding skal ske på DJU Portalen senest 7. juni 2020 
 
• Dan-kollegiemøde Ju-Jutsu - lørdag 
• Årsmøde (Ju-Jitsu Danmark) – lørdag 

mailto:dju@dju.dk
http://www.dju.dk/


Årets Klub kåres 
(deadline for indstillinger  

1.06.2020) 

Årets Frivillige kåres 
(deadline for indstillinger 

1.06.2020) 

2. Indkaldelse til:  
 
  
 

Ju-Jitsu Danmarks årsmøde 2020 
 
 

Lørdag den 13. juni 2020 kl. 14:00 
 

Mødet bliver afholdt i Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby 
 
 
Dagsorden: 
1. Kontrol af repræsentanter  
2. Valg af dirigent 
3. Valg af referent 
4. Godkendelse af formandsberetning 
5. Godkendelse af regnskab 
6. Indkomne forslag 
7. Valg af tillidsposter, bestyrelse & udvalg 
8. Eventuelt 

 
 
Vi håber, at du / DIN klub møder op sammen med mange andre klubber, så vi får en god 
og konstruktiv dialog om den videre udvikling af vores sport og organisation.  
 
Fristen (15.04.2020) for at sende forslag ind til beslutning på mødet er nu overskredet, 
men under dagorden punkterne ’4 - Godkendelse af formandsberetning’ og ’8 – Eventuelt’ 
kan du/I altid bringe emner op til drøftelse og diskussion.  
 
Alle der kan fremvise gyldigt licens er meget velkomne, og stemmeret tildeles klubberne jf. 
vedtægterne i forhold til antal licenser pr. 31. juli 2019 (for nye klubber: pr. 15. april 2020) 
hvis følgende kriterier er opfyldt: 

 Klubbens unionskontingent til DJU er betalt rettidigt 

 Medlemsopgørelse til DIF er indsendt rettidigt 
 
Tilmelding via DJU Portalen indtil 7. juni 2020.  
 
 

Venlig hilsen 
 
 

Bestyrelsen 
Ju-Jitsu Danmark 
Lisbeth Hansen 



 

 
 
Ju-Jitsu Danmark 

 

 

Dankollegiemøde 
 

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

Danmark 

 

   Lørdag den 13. juni 2020, kl. 10:00-12:30 

 
Mødet foregår i: 

 

  Idrættens Hus 

  Brøndby Stadion 20 

  2605 Brøndby 
 
 

Mødet holdes i forbindelse med Ju-Jitsu Danmarks årsmøde, som 

begynder kl. 14:00. 

 

Dankollegiemødet afvikles fra kl. 10:00 til 12:30, hvorefter der vil være 

frokost inden årsmødet (det skal du tilmelde ifm. dankollegiet) 

 

Deltagere:  1) Alle aktive dan-bærere i stilarten 

  2) Klubber som ikke er repræsenteret af    

   ovenstående kategorier, er velkomne til at sende  

   en repræsentant. 

 
Tilmelding:   Via DJU-Portalen (under 

Arrangement / Tilmeld arrangement), så vi ved om du 

kommer. 

 

Af hensyn til forplejningen vil vi bede dig melde dig 

til senest søndag 7. juni!! 

 

http://djuportalen.dk/


 

 
 
Ju-Jitsu Danmark 

  Hvis du har problemer med 

tilmeldingen, så send gerne en mail til:  

john.dalsgaard@ju-jitsu.dk eller susanne@dju.dk. 

 

 

Dagsorden: 
 

1. Fejring af nye sortbælter (husk medbragt Gl. Dansk!) 

2. Referat fra sidste møde 

3. Stilartsudvalgets beretning 

4. Ændringer i stilartsudvalgets sammensætning 

5. Status på pensum-arbejde 

6. Eventuelt 

 

Forslag til punkter til dagsordenen skal sendes til Stilartsudvalget senest 4 

dage før afholdelse af mødet, men orienterende emner kan tages op under 

punktet eventuelt. 

 

Til sidst en opfordring: Tag fat i de andre danbærer i din klub og fyld 

bilen. Der er en nogle, som vi ikke plejer at se – og dem vil vi også 

gerne se! 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

pva. Stilartsudvalg Ju-Jutsu 

 

Palle Lund Hansen og John Dalsgaard 
 

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


**OBS**    Grundet Covid-19 udfordringen har Hovedbestyrelsen besluttet, at alle  

 klubber undtagelsesvis får stemmeret på årsmødet i 2020. 

Klubnavn DIF  indberettet DIF medlems 

tal 

indberettet

Judo 

licenser pr 

31.7.2019

Judo 

stemmer 

årsmøde

Ju-Jitsu 

licenser pr 

31.07.2019

Ju-Jitsu 

stemmer 

årsmøde

DJU 

licenser pr 

31.07.2019

Allerød Ju-Jitsu Ja 76 0 0 55 3 55

Amager Judo Skole Ja 492 225 3 0 0 225

Birkerød Judoklub Ja 89 36 1 26 2 62

Bramming Ju-Jutsu Klub Ja 92 0 0 106 4 106

Bregninge-Tranderup Ungdomsforening Ja 14 6 1 0 0 6

Brøndby Judo Klub Ja 62 113 2 0 0 113

Brønshøj Judo Club Ja 170 68 1 0 0 68

Budo Næstved Ja 46 2 1 0 0 2

Dragør Judo Klub Ja 10 9 1 0 0 9

Ebeltoft Judo-Klub Ja 27 23 1 0 0 23

Esbjerg Judo Klub Ja 78 10 1 0 0 10

Esbjerg Ju-Jutsuklub Ja 12 0 0 20 2 20

Fanø Gymnastik & Idræt, Judo Ja 55 0 0 0 0 0

Fredericia Judo og Ju-Jutsu Klub Ja 226 130 2 62 3 192

Frederiksberg Ju-Jutsu Klub Ja 217 0 0 225 6 225

Fyens Selvforsvars Klub Ja 23 0 0 1 1 1

Gentofte Budoklub Ja 36 0 0 26 2 26

Gesten Vejen Judo og Ju-Jutsuklub Ja 38 25 1 0 0 25

Gladsaxe Judo Klub Ja 100 51 1 0 0 51

Greve Ju-Jutsu Ja 108 0 0 72 3 72

Halsnæs Martial Arts Ja 22 13 1 0 0 13

Helsingør Judo & Ju-Jutsu Klub Ja 115 101 2 0 0 101

Herlev Ju-Jutsu Ja 127 0 0 32 2 32



Herning Judo og Jiu-Jitsu Klub Ja 58 36 1 1 1 37

Hillerød Judoklub Ja 71 11 1 0 0 11

Hillerød Ju-Jutsu Klub Ja 128 0 0 103 4 103

Hjørring Judoklub Ja 49 17 1 0 0 17

Hobro Jiu-Jitsuklub Ja 10 0 0 8 1 8

Holbæk Budo Skole Ja 102 27 1 37 2 64

Horsens Judo Klub Ja 51 39 1 0 0 39

Hoven Idrætsforening Ja 26 20 1 0 0 20

Hvidovre Judo og Jiu-Jitsu Klub Ja 55 8 1 0 0 8

Højby Budoklub Ja 13 0 0 10 1 10

Højer Efterskole Ja særskilt 0 0 14 1 14

Høng Ju-Jutsu Klub Ja 57 0 0 38 2 38

Ikiru Ja 35 0 0 14 1 14

Jerslev-Sterup Idrætsforening, Judo Ja 5 2 1 0 0 2

Jetsmark Judoklub Ja 25 21 1 0 0 21

JGI-kampsport Ja 25 0 0 0 0 0

Jiu-Jitsu Klubben Ki Ja 57 0 0 16 1 16

Judoklubben Kaisha, Farum Ja 41 33 1 0 0 33

Judoklubben Mitani Ja 197 112 2 0 0 112

Kauri Brønderslev Judoklub Ja 33 35 1 0 0 35

Kodokan Odense Ja 86 106 2 0 0 106

Korsør Judoklub Ja 17 27 1 0 0 27

Kyuusho - Aabenraa Jiu-Jitsu Klub Ja 20 0 0 12 1 12

Køge Judoklub Ja 29 33 1 0 0 33

Lyngby Judo og Ju-Jutsu Klub Ja 121 56 1 14 1 70

Måløv Judo Klub Ja 31 16 1 0 0 16

Nykøbing Sj. Jiu Jitsuclub Ja 6 0 0 0 0 0

Pi, København Judo Ja 88 34 1 0 0 34

Ramløse Judo & Jiu-Jitsuklub Ja 54 23 1 0 0 23

Ribe Ju-Jutsu Ja 103 0 0 110 4 110

Ry Judoklub Ja 23 31 1 0 0 31

Rødovre Jiu-Jitsuklub, Yawara Ja 35 0 0 12 1 12

Sanju Ju-Jutsu Ja 11 0 0 9 1 9



Silkeborg Judo Klub Ja 72 17 1 0 0 17

Sjelle-Skørring Idrætsforening Ja 49 54 1 0 0 54

Skagen Judoklub Ja 13 9 1 0 0 9

Skive Judo Klub Ja 78 70 1 0 0 70

Skjern Judo Klub Ja 18 0 0 0 0 0

Slangerup Budokai Competition Ja 19 0 0 2 1 2

Sunds Jiu-Jitsu Klub Ja 28 0 0 0 0 0

Svendborg Judo og Jiu-Jitsu Klub Ja 53 13 1 0 0 13

Sæby Judo 1986 Ja 22 2 1 0 0 2

Særslev Gymnastik Forening Ja 11 21 1 0 0 21

Såby Jiu-Jitsuklub Ja 30 0 0 26 2 26

Tik Judo Ja 5 0 0 0 0 0

Tomoe, Kolding Ja 51 23 1 2 1 25

Trekroner Ju-Jutsu Ja 8 0 0 4 1 4

Tønder Judoklub Ja 28 14 1 0 0 14

Vejle Judo Klub Ja 173 143 2 0 0 143

Vestfyns Judo og Selvforsvar Ja 25 9 1 0 0 9

Vidar Gymnastik og Kampidræt Ja 12 10 1 0 0 10

Videbæk Styrke og Kampsport Ja 35 19 1 0 0 19

Vordingborg Judo og Jiu Jitsu Klub Ja 50 31 1 0 0 31

Ørsø Judoklub Ja 103 33 1 0 0 33

Aabenraa Judo Klub Ja 22 4 1 0 0 4

Aalborg Judoklub Ja 82 25 1 0 0 25

Århus Judo Klub Ja 208 57 1 9 1 66

I alt 5092 2053 60 1066 56 3119



 

 

 

Formandsberetning 

Ju-Jitsu Danmarks Årsmøde 2020 
 
 
 
Formandens beretning vedrører sæsonen 2019-2020, mens regnskab og budget følger 
kalenderår. Sammen med udvalgenes beretninger beskriver beretningen, hvad der er 
sket i Ju-Jitsu Danmark i løbet af sæsonen og giver samtidigt et lille kig ind, hvad vi kan 
se i forruden.  
 
 
Dødsfald 
 
Hans F. Jensen 
 
Da vi modtog den triste besked om Hans F Jensens bortgang, dukkede et væld af 
minder om Hans frem. Hans sov stille ind efter lang tids sygdom, og han nåede næsten 
at blive 80 år. Igennem stort set hele sit liv brændte Hans for selvforsvar og har med 
ihærdighed og vedholdenhed gjort rigtig meget for Jiu-Jitsu – ikke kun i Holbæk Budo 
Skole men også i Ju-Jitsu Danmark og DJU. Hans har opstartet flere klubber og udfyldt 
mange poster i sin klub Holbæk Budo Skole. I Ju-Jitsu Danmark var Hans med til at 
introducere kamp systemet JJIF i Danmark i 80’erne. Som dommer var han stor støtte 
for både Jiu-Jitsu og Ju-Jutsu kæmpere. En stor ildsjæl er gået bort.  
Ære være Hans F. Jensens minde. 
 
 

Corona har overtaget magten 
 
Frustrationen er enorm – og til tider har det være svært at fastholde det gode humør og 
optimismen i disse Corona-tider. Hele verden har været lagt ned i flere måneder, og 
heldigvis er vi ved at åbne Danmark igen. Men HVORNÅR får vi lov til at træne i vores 
Dojo’er? ….. og HVORDAN får vi lov at træne? ….. og HVAD kan vi gøre for at få både 
eksisterende og nye medlemmer ind i vores klubber igen? …… og ….. ? 
 
Siden midten af marts har vores klubber været lukket, og vi måtte løbende aflyse den 
ene aktivitet efter den anden. Av av – det har gjort virkelig ondt at lukke klubberne ned 
og at aflyse så mange gode sportslige aktiviteter. Sæsonens sidste aktivitet bliver 
Årsmødet i juni. Men sæsonens sidste sportslige aktiviteter blev Børnebæltelejren i 
Hillerød og Inspirationstræning i Holbæk i starten af marts. Begge aktiviteter hængte 
dog i en meget tynd tråd, da den første corona-smittede dansker blev konstateret kun 2 
uger tidligere, og alting gik virkelig hurtigt i de første uger af corona-krisen.  
 
Kun 4 dage senere besluttede DJUs Hovedbestyrelse at lukke alle DJUs foreninger 
med øjeblikkelig virkning - torsdag den 12. marts 2020 - på baggrund af 
myndighedernes og DIFs anbefalinger. Alting gik virkelig stærkt, og der har siden ultimo 
februar været en særdeles god og tæt dialog internt i DJU og mellem DJU og DIF. 
Ingen havde erfaringer med noget lignende, og vi har stået tæt sammen i forsøget på at 
håndtere krisen på bedste vis. 
 
Lige så frustrerende det er og har været – lige så dejligt har det været at se, hvordan 
engagerede ledere og trænere i vores klubber har udnyttet de muligheder, der trods alt 



 

 

 

har været. Først med flittig kommunikation på sociale medier og diverse former for 
online-træning, og siden med udendørs træning i små grupper. Og det har været 
tydeligt at se, hvilken glæde det skabte, når medlemmer igen kunne mødes og træne 
sammen – på afstand.  
  
Fremtiden med Corona er svær at forudse – også i forhold til vores sport.  
Vi krydser hvad der krydses kan for at vi kan starte træning i klubberne efter 
sommerferien – nogenlunde som vi plejer. Tiden vil vise, om det bliver sådan – men vi 
skal forberede os på, at sådan bliver det. Vi må tro på det, og vi må planlægge efter det.  
 
Der er ingen tvivl om, at der efter sommerferien skal lægges ekstra kræfter i at få 
eksisterende medlemmer tilbage til stabil træning i klubberne – og måske endda en 
ekstraordinær indsats for at tiltrække helt nye medlemmer.  
 
Årets aktiviteter 
 
Men selvom det føles som evigheder siden, at vores klubber var fyldt med glade børn, 
unge og voksne, så har vi dog haft en ret så fin sæson – indtil primo marts.  
 
Af udvalgenes beretninger fremgår det tydeligt, at der har været masser af gode 
aktiviteter, der har samlet os, rørt os, udviklet os sportsligt og personlig, styrket 
fællesskabet, osv. Det er jo det vores sport kan.  
Sommerlejr, Ungelejr, Rollinge Cup, Nippon Cup, DM, gradueringer, 
Instruktøruddannelse, Fællestræninger, Brutto-træninger, udenlandske stævner, 
dommeruddannelse, talentudvikling, osv er alt sammen drevet af stærke ildsjæle, - 
frivillige kræfter – der får tingene til at ske, til glæde for alle vores medlemmer. Hvor 

bliver man bare glad 😊 

 
Gennem hele sæsonen har vi fastholdt fokus på initiativer, der understøtter vores 
strategiske mål om at udvikle klubber, JJDK og DJU, fastholde medlemmer, rekruttere 
nye, højne talentniveauet og skabe flere internationale senior-resultater.  Det er jo en 
stor mundfuld – men for blot at nævne nogle stykker, så vil jeg fremhæve:  
 

 Selvforsvarskursus for kvinder, blev gennemført i 4 klubber i efteråret 2019. 
(Initiativet er også omtalt i Breddeudvalgets beretning) Planerne om at udbyde 
kurset igen i foråret 2020 blev som så meget andet skrinlagt p.g.a. corona, - men det 
har været planen at tilbuddet skulle synliggøres ikke kun via klubbernes egne 
kanaler men også via JJDKs, så det kunne komme bredere ud. Det har vi til gode til 
en anden gang, hvis der er opbakning til det fra klubbernes side.  
 

 ATK – Aldersrelateret TræningsKoncept – er nu endeligt sat på skinner efter noget 
tid i dvale. En arbejdsgruppe er i fuld gang, og efter planen har vi noget til klubberne 
i slutningen af 2020. Vi kommer til at tage udgangspunkt i Judo Danmarks ATK, og 
tilpasser, justerer, tilføjer, osv. der hvor det giver ekstra værdi for os. ATK bliver et 
værktøj for klubberne og instruktørerne som en hjælp til at sikre, at vi rammer vores 
medlemmer lige der hvor de er i deres udvikling – både i forhold til træning, 
skadeforebyggelse, aktiviteter og klub-miljø.  

  



 

 

 

 

 ’Hvad er Ju-Jitsu?’  - et spørgsmål vi alle har svaret på utallige gange – og vi kender 
alle de mange måder, det bliver beskrevet på. En arbejdsgruppe har sammen med 
ForbundsPR beskrevet hvad Ju-Jitsu er i forskellige versioner til brug i forskellige 
sammenhænge. Det vil blive præsenteret på Årsmødet sammen med en guide til 
klubberne, så det er lige til at tage i brug. 

 

 ’Prøv Ju-Jitsu – en alsidig kampsport for alle’. En anden lille gruppe har arbejdet 
med at få videre-udviklet vores tidligere initiativ ’Ju-Jitsu’ens uge’, - som ikke rigtigt 
var en udbredt succes. For få klubber gik med i initiativet, og det blev ikke synliggjort 
godt nok – hverken i klub- eller sektionsregi. Stærkt inspireret af et ’Bevæg dig for 
livet’ initiativ hos ForeningsFitness har vi tyv-stjålet deres gode idé. Og det må man 
godt. Ikke kun hos Spangsberg – men også i ’Bevæg dig for livet’-regi. Lige nu 
forudsætter vi, at vi kan få en (nogenlunde) normal sæsonstart, hvor vi kan få vores 
medlemmer tilbage i Dojo’en og træne som vi plejer efter sommerferien. Med ’Prøv 
Ju-Jitsu – en alsidig kampsport for alle’ vil vi synliggøre, at alle JJ-klubber har 
aktiviteter i uge 36, hvor potentielle medlemmer kan lægge vejen forbi klubben og få 
en god oplevelse med vores sport. Vi kommer til at præsentere initiativet på 
Årsmødet – og for jer der ikke kommer på Årsmødet – I undgår ikke at høre om det 

😉 

 

 Kampsportssamarbejde – samarbejdet mellem de 6 kampsporter har været 
fokuseret på idéen om fælles lederuddannelse. I den forløbne sæson er der arbejdet 
med idéen om at skabe mere synlighed omkring kampsport. Det har nu resulteret i, 
at der bliver udarbejdet 6 korte videoer, som vi alle kan dele og dermed styrke 
hinandens synlighed. Hver kampsport får sin egen korte ’hverve-video’, der skal 
fortælle, hvorfor det er så fedt at dyrke vores idræt. Derudover bliver der udarbejdet 
en fælles kampsports-promo-video, der skal signalere, at ‘Kampsport er for alle – 
Dyrk kampsport’. Alle videoer vil være klar til sæson-starten. 

 

 G-Suite – en platform som rummer mange muligheder, der kan gøre os mere 
effektive og professionelle i vores kommunikation. Der er selvfølgelig mange 
holdninger til, om det er det rigtige, - men i DJU-regi har vi valgt at igangsætte delvis 
implementering - hjemmeside, mødefunktionalitet og deling af dokumenter. Judo 
Danmark har derudover også valgt at anvende mail-funktionen. Ju-Jitsu Danmarks 
bestyrelse har valgt at afvente erfaringerne fra hhv. DJU og Judo-DK og herefter 
beslutte, hvilken vej vi går.  

 
Hvis vi ser fremad, er der også mange spændende ting, vi kommer til at arbejde videre 
med – herunder: 
 

 Voksenmotionister – DIF Udvikling vil igangsætte et initiativ, hvor vi arbejder 
innovativt på tværs af kampsporterne med henblik på at skabe fælles tiltag for at 
tiltrække flere voksenmotionister (finansieret af periodiseringsmidlerne). Det er et 
projekt, der kommer til at løbe over 2 år, og DJU har tilkendegivet, at vi er 
interesseret i at deltage. Projektet igangsættes i kommende sæson.  
 

 DM-ugen - Grundtanken er at samle flest mulige Danske Mesterskaber fra 
forskellige idrætter til afvikling i en by i den samme uge, første gang bliver i Aalborg i 
uge 25 i 2022. Projektet er styret af DIF, og idéen prøvet af i flere lande – blandt 
andet i Sverige, hvor det har været afholdt i 10 år. I dag er 57 discipliner fra 28 
forbund med i den svenske DM-uge, og SVT har medie-dækket begivenheden i alle 



 

 

 

årene. Både Judo og Ju-Jitsu Danmark har meldt tilbage, at vi er interesseret i at 
høre mere, - men har endnu ikke forpligtet os til at deltage. Der er ingen tvivl om, at 
det ville give os rigtig gode muligheder for at få synliggjort vores sport, - ikke kun i 
forbindelse med mesterskabet, men også i forbindelse med de mange mere bredde-
orienterede ’side-events’, der er lagt op til at forbundene kan have i forbindelse med 
arrangementet.  

 
 
Resultater 
 
Når I læser Sportsudvalgets beretning, kan I nyde de mange flotte resultater vores 
talenter og elite har opnået i denne sæson.  
 
Jeg behøver ikke at gentage – men jeg vil dog ikke undlade at fremhæve et par stykker:  
 
Vores senior-trup er måske ikke så stor – men dem vi har gør det virkelig godt.  
 

 Rebekka Dahl 
o Sølv ved Paris Open 
o Sølv ved Balkan Open 
o Sølv ved VM i Abu Dhabi 

 

 Joachim Rasmussen  
o Bronze ved Balkan Open 

 

 Liva Tanzer 
o Bronze ved German Open 

 
Super flotte resultater.  
Og lige under seniorerne har vi nogle rigtig dygtige kæmpere, som vi kommer til at høre 
mere til. Flotteste resultat i denne sæson:  
 

 Freja Poulsen (u21) 
o Guld ved EM på Kreta 
o Sølv ved German Open 

 

 Marcus Nielsen (u21) 
o Guld ved German Open 

 
Stort tillykke med resultaterne til både kæmpere, landstræner, coaches, holdleder, 
sportschef og – ja os alle sammen. Vi har noget at være stolte af her. 
  
 
’Årets Klub 2019’ hæderen gik til Hillerød Ju-Jutsu Klub.  
Klubben har som så mange andre oplevet både op- og nedture, og den stærke klubånd 
og viljen til at udvikle sig og ’være en af de bedste’, har drevet klubben til hvad den er i 
dag. Et stærkt konkurrence-gen, mange dygtige landsholdskæmpere, øget fokus på 
basis JJ-træning og gradueringer, en stærk klubånd, og en kultur der er baseret på, at 
man skal yde for at nyde er kendetegnende for klubben i dag. Endnu engang - Stort 
tillykke og tak til Hillerød Ju-Jutsu.  
 
  



 

 

 

’Årets Frivillige 2019’ blev tildelt Jørn Engvang fra Såby Jiu-Jitsu Klub.  
Jørn er det gode eksempel på, at Ju-Jitsu er en sport for livet. Træningen i hverdagen 
er blevet passet stabilt i rigtig mange år, og Jørn er fast deltager på vedligeholdelses-
moduler og diverse træninger for instruktører, gradueringsdommere, osv. Jørn har ydet 
en enorm frivillig indsats igennem rigtig mange år, og leverer et solidt stykke arbejde 
med høj kvalitet og fair hensyntagen til alle parter. Endnu engang stort tak til Jørn – og 
tillykke med den velfortjente pris.  
 
Begge priser uddeles igen på Årsmødet i juni 2020.  
 
 
Afslutningsvis kommer en velfortjent stor tak til rigtig mange: 
 

 de mange frivillige i klubberne, der engagerer sig i vores sport og gør en forskel for 
medlemmerne og for sporten – om det så er som træner, bestyrelsesmedlem, 
webmaster, initiativtager til klubfester, kage-bager… eller hvad det nu kan være.  
 

 de mange klubber, der har påtaget sig værtsrollen og lagt hus til en eller flere af Ju-
Jitsu Danmarks mange aktiviteter. Uden dette engagement fra klubberne kunne 
vores aktiviteter for alle klubbers medlemmer ikke gennemføres. 

 

 DJUs medarbejdere – Karina, Vini og Susanne – for et rigtig godt samarbejde, og en 
solid, serviceorienteret og engageret arbejdsindsats. Særligt i denne sæson fortjener 
sekretariatet et ekstra stort skulderklap. Karina måtte vi undvære p.g.a. barsel det 

meste af sæsonen (og tillykke med lille Malthe 😊), og netop p.g.a. Karinas barsel, 

har Susanne og Vini varetaget ekstra mange opgaver, - og det har fungeret super 
fint. Derudover har Corona-krisen i den grad også påvirket sekretariatet, som udover 
at skulle arbejde hjemmefra i den grad har bidraget til at holde os opdateret og få ny 
information kommunikeret ud på rette vis til rette modtagere. Stor tak for det. 

 

 DJUs Hovedbestyrelse for et rigtig fint samarbejde. Hovedbestyrelsens medlemmer 
repræsenterer godt nok hver sin idræt, og har naturligvis sin fokus der, - men der er 
fra alle sider en interesse i at samarbejde, udveksle erfaringer og støtte begge 
idrætters udvikling. Situationen omkring corona har tydeliggjort det gode 
samarbejde.  

 

 de mange tillidsvalgte til Ju-Jitsu Danmarks bestyrelse, udvalg og til helt specifikke 
opgaver, der gennem hele året har brugt ufatteligt mange timer på at lede, fordele, 
skabe aktiviteter, udvikle talenter, osv – til glæde og gavn for alle medlemmer, 
klubledere, JJ-sporten og organisationen. 

 

 Og som altid er der nogle, der takker af. Jeg gentager gerne, hvad jeg har sagt 
utallige gange – jeg værdsætter frivillige indsatser – uanset hvor små eller store de 
er. Det er de frivillige der driver vores klubber, der udvikler vores sport, der skaber 
klubmiljø og sociale relationer. Imellem de mange frivillige er der nogle der skiller sig 
ud, ved at være ekstraordinære eller særligt værdifulde af en eller anden grund. 
Sådan en takker vi af til i år – da Palle Lund Hansen har valgt at trække sig som 
formand for Ju-Jutsu Stilartsudvalget. Palle har trænet Ju-Jutsu siden starten af 
70’erne og har gennem tiden sat sit præg på de klubber han har trænet i og JJDK. 
Han har varetaget et utal af roller og tillidsposter gennem årene. En af de roller 
mange husker Palle fra er hans rolle som Landstræner (en post han overtog efter 
Henrik Sandberg – og gav videre til Claus Tobiasen). Da Palle overtog den rolle 



 

 

 

kæmpede han stadig selv på landsholdet – men efter indstilling af egen karriere 
førte han det danske landshold frem til Senior VM 2000 i Danmark, hvor vi fik ikke 
mindre en 7 medaljer – heraf 3 guld! Herefter overtog Palle så rollen som ’Teknisk 
chef’ – altså formand for Teknisk Råd, som nu hedder Stilartsudvalget. Her har han 
også sat sit store præg på Ju-Jutsu stilartens tekniske udvikling. Ja – jeg ved ikke 
helt, hvordan man takker for en indsats af den kaliber – men TUSIND TAK Palle. 

 
Det har været et turbulent år – vi savner – vi håber – og vi glæder os! 
 
 
 
Lisbeth Hansen 
Maj 2020  
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Årsberetning Teknisk udvalg Ju-jitsu Danmark 2020 

 

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

beretninger. 

I Ju-jutsu stilarten har man arbejdet videre med tankerne om et nyt/tilrettet pensum, mens Jiu-jitsu stilarten fortsat 

arbejder på at få øget kendskabet til det eksisterende pensum på de halvårlige pensumtræninger m.v.  

 

Vi har i udvalget længe haft et stort ønske om, at få lavet instruktørtræning på tværs af de 2 JJ-stilarter. 

Dels for at sikre instruktørerne ny inspiration, og dels for at inspirere hinanden på tværs. 

 

Vi har valgt at første emne skulle være fra Arnis, da vi ønskede at øge fokus på våbenhåndtering og forsvar mod 

stav og kniv. 

I September 2019 holdt vi derfor den første instruktørtræning med Thorbjørn Hartelius, 8. dan Arnis, som mange af 

os kender fra blandt andet hans undervisning på flere sommerlejre. 

Ca. 20 instruktører fra begge stilarter deltog på tværs af landet, og var meget tilfredse med Thorbjørns teknikker og 

tilgang til træningen. 

 

Planen var så, at der blev trænet videre med principperne i klubberne, og at vi så ville lave endnu en, eller flere, 

træninger med Thorbjørn i foråret 2020. 

Dette er jo så desværre blevet udskudt på grund af nedlukningen, men vi fortsætter med dette så snart der er 

mulighed for det igen. 

 

Fælles udvikling af vores JJ instruktører, både klubinstruktører og stilartsinstruktører, er fortsat et af vores 

hovedfokusområder, og vi glæder os til at kunne komme i gang med det igen. 

 

Med venlig hilsen 

Carsten Mortensen 

Formand, Teknisk udvalg Ju-jitsu Danmark 
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Jiu-Jitsu stilartsudvalgets årsberetning 2020 

Vi har afholdt følgende  arrangementer: 

 

DAN kollegiemøde 

VM (vedligeholdelse af instruktørcertifikat og graduerings berettigelse )  

Nationalgradueringer  

Katakursus 

Jiu-Jitsu pensumtræning 

 

På udvalgets vegne 

Boe Byvard 

Formand for Jiu-Jitsu stilarten 
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Årsrapport for Ju-Jutsu Stilarts udvalg 2019/2020 

SU Udvalgets medlemmer 

Formand 

Palle Lund Hansen ( Trækker sig Juni 2020) 

Henrik Sandberg 

Kent Hielscher  (Indstilles til Formand ) 

Frank Stjernholm  (Trækker sig Juni 2020) 

Claus Tobiasen 

Sekretær, John Dalsgaard 

 

Beretning for perioden fra stilartsudvalgets aktiviteter: 

Året der gik 

2019/20  

GOD ENERGI i klubberne. 

Det var et spændende 2019 med energisk træning i mange klubber. 

Det fornemmes at flere klubber har fået overskud til at drive klubberne op på nye niveauer.  

Kendetegnet er nok at de træner meget og de formår at dele de mange opgaver ud imellem sig og på denne 

måde driver fællesskabet til nye højder. 

SOMMERLEJR 

Sommerlejren 2019 var vanen tro en inspirerende uge med mange hårdt trænende og gode instruktører 

fordelt på lektioner for enhver smag. 

Instruktørerne var en kombination af de gamle garvede og de nye ildsjæle, hvilket lægger pres på de gamle 

instruktører og inspirerer de unge instruktører. 

SU MØDER OG PENSUM 

SU har haft en del at se til med møder i et forsøg på en ny struktur omkring vores ændring af pensum. Men 

det er en svær øvelse at uddelegere et pensum i små bider for derefter at sætte det sammen og huske den 

røde tråd. Dog ses mange gode tiltag og forsøg. 

Grupperne der har fået tildelt opgaver og har fået gjort en del fremskridt, men der et stykke vej endnu. 

Men det skal siges at der er blevet trænet og testet inden for Aikido, Judo og Karate, samt Ju-jutsu, således 

et forbedret pensum kan se dagens lys.   

TRÆNING 
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Træning sammen med jiu-jitsu var sjovt med Arnis træning, valgt på grund af vores bredde tilgang til 

kampsport, som så blev krydret med stok og kniv og gæstet af ny danbærer Natascha Smed, herligt.  

Bestyrelsen 

Bestyrelsen har valgt at alt kommunikation går gennem Teknik udvalget som er det fælles udvalg for 

Aikido, Jiu-jitsu og Ju-jutsu, således at SU Ju-jutsu udvalg ikke længere er repræsenteret på de udvidede 

bestyrelsesmøder. Dette giver en del kommunikations udfordringer og burde overvejes ændret tilbage. 

Processen med regninger og deslige overfor sektionen fungerer med kasseren, samt budgettet er lagt.  

Kronprinser og prinsesseser 

SU udvalget er begyndt at udvælge kronprinser og prinsesser til de kommende år i SU udvalget, idet vi i år 

ser udskiftninger og generationsskifte. Vi håber alle der brænder for sporten vil træne sig værdi til at drive 

stafetten videre. 

Kandidat til SU formand 

Første del af generationsskifte bliver udnævnelsen af ny SU formand. 

Kent Hielscher er vores kandidat og vi glæder os til at følge udviklingen i årene frem med ny frontfigur i 

udvalget. 

Afgående SU Medlemmer 

Palle Lund Hansen og Frank Stjernholm vil gerne stoppe til Juni 2020 på årsmødet. Tak for en god 

indsats 

Dan gradueringer:  

– Dan-gradueringer: Natascha Smed, Fredericia, 1. dan 

Der blev i sæsonen uddelt 1 dan´s æresgrader til  

Æresgrader: Jan Haste 3 dan.  

 

Indsats overfor klubber 

Vi laver en mundtlig opdatering på Dankollegiemødet 

 

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

Med venlig hilsen 

Stilartsudvalget 
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Årsberetning 2019 fra Tendoryu Aikido 
 

 

Aktivitetsmæssigt har 2019 været på samme niveau som tidligere år. Det er med deltagelse i træningslejre 

med Shimizu Sensei og Wakasensei i Berlin og på Herzogenhorn i Schwarzwald i Sydtyskland. 

 

Herlev Aikido stod for månedlige træningssamlinger i løbet af året. Denne træning var opdelt i et generelt 

træningspas og et træningspas for Dan bærere. 

 

Det helt store arrangement i 2019 var fejringen af Tendoryu Aikido’s 50-års jubilæum. Det foregik i Japan 

nærmere bestemt i Tokyo og Shimoda. 

 

Vi var en halv snes deltagere fra Danmark, der deltog i festlighederne. Det startede i Shimoda på halvøen 

Izu med en træningslejr. Her var vi mere en 300 deltagere fra hele verdenen. 

 

Efter træningslejren blev der afholdt en stor jubilæumsreception/fest i en gammel historisk have Happoen 

Garden i Tokyo. Jeg tror det var en fantastisk oplevelse for alle. 

 

Det var også året hvor Shimizu Sensei fyldte 80 år. 

 

På sommerlejren på Herzogenhorn blev Lise Lyngman gradueret til 2. Dan og Tim Munch Jensen til 5. 

Dan 

 

 

 

Tim Munch Jensen  
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Årsberetning Informationsudvalg  

 
Status 
Udvalgets faste ressourcer har det seneste år bestået af Birgitte Dalsgaard, Michelle Natali Jensen, Allan 
Madsen, Markus Tang-Jensen og Nadia Misimi – og med stor hjælp og støtte fra Susanne Hasselgreen.  
Jacob Leth Halldorsson trak sig fra udvalget sidste år, men bistår med teknisk it-assistance ved behov. 
 
Det sidste år har udvalget været stærkt udfordret på ressourcer, hvilket leverancerne desværre også 
bærer præg af.  
 
Fokus været på drift af hjemmeside, opdatering og opmærksomhed på Facebook og synliggørelse af Ju 
Jitsu Danmark via bl.a. presseindsats op mod og under VM. 
 
Strategien for brugen af vores officielle Facebook-kanal er blevet realiseret hele året. Denne kanal er Ju-
Jitsu Danmarks ”ansigt” udadtil, og som konsekvens heraf er der blevet sorteret kraftigt i typen af opslag. 
Fx bliver denne kanal ikke længere brugt til at poste utallige opdateringer fra store stævner længere – i 
stedet holdes fokus på korte opsummeringer af resultater, mens de mange løbende opdateringer holdes i 
tilknyttede begivenheder forbeholdt de få, som aktivt har meldt deres interesse. Som en naturlig 
konsekvens heraf er antallet af redaktører reduceret, og der er i stedet blevet oprettet en tilknyttet gruppe, 
Ju-Jitsu Danmark Group, hvor alle medlemmer frit kan poste opslag. Tanken er, at de mere lavpraktiske 
opslag sker her, hvor presse mv. ikke læser med. 
 
Det er udvalgets opfattelse, at det fungerer godt og derfor skal fortsættes.  
 
Til trods for begrænsede ressourcer – og takket være vores dygtige kæmpere – er det i årets løb lykkedes 
at skabe god synlighed om Ju-Jitsu Danmark.  
 
En stor tak skal lyde til landsholdet med Rebekke Ziska Dahl som den evindelige indgang og kilde. Igen 
og igen har de stillet op, når vi har bedt om det. Under VM i november lavede de således en Instagram 
takeover af DIF´s Instagram profil, og herigennem gav de mange følgere et godt indblik i vores sport.  
Deres takeover blev bemærket positivt hos DIF, der fik god opmærksomhed på deres Instagram-profil 
under landsholdets takeover. 
 
Det lykkedes desuden at skaffe god pressebevågenhed op mod VM, hvor Rebekka deltog i LIGA, og 
nyheden om, at Rebekka vandt VM-sølv, fik også stor opmærksomhed i pressen, hvor bl.a. DR, 
Jyllandsposten, Berlingske, BT og sågar Børsen bragte en omtale.   
 
Planer for det kommende år 
IU kunne godt bruge en vitaminindsprøjtning af nye, friske kræfter.  Udvalget har det seneste år været 
under pres på forskellig vis, og flere udvalgsmedlemmer har valgt at trække sig fra udvalget pga. 
manglende tid.  
 
Birgitte Dalsgaard, Markus Tang-Jensen og Nadia Misimi er alle på valg i år – kun Birgitte genopstiller.  
 
Michelle Nathali Jensen er ikke på valg, men er stoppet i sporten og trækker sig derfor før tid.  
 
Allan Madsen er ikke på valg og fortsætter perioden ud.  
 
På udvalget vegne 
 
Nadia Misimi 
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Beretning for Ju-Jitsu Danmark Breddeudvalget  

 

Et tilbageblik på et år med en del træningsaktivitet på breddeområdet gør det ekstra hårdt at sidde midt i en 

nedlukningsperiode uden træning. 

 

Fællestræninger 

Vi har afholdt fællestræning i april og oktober i 2019. Tak til Højby Budo på Fyn og Skovlunde Jiu-Jitsu, ”KI” for at 

lægge lokaler og indsats til for at få det til at forløbe helt problemfrit. Tak til instruktørerne for en alsidig og 

spændende træning begge steder.  

Det er kommet godt fra start med igen at have fællestræninger nogen gange om året. Det er her, vi som bredde 

kan komme til at mødes og træne med det niveau, som den enkelte ønsker og har mulighed for. 

2020 forårslejr blev så ikke til noget på grund af den igangværende nedlukning. Vi må håbe på at der bliver 

mulighed for en lejr i efteråret, så vi kan fastholde disse. 

 

Sommerlejr 

Sommerlejren faldt som sædvanlig i uge 27 og blev i 2019 afholdt i Bramming. Det er stadig et fantastisk sted at 

holde lejr med gode faciliteter for både træning, overnatning, socialt samvær og forplejning. 

Der var 171 deltagere på lejren. I forhold til andre forbund, er dette en pænt stor andel af vores medlemmer, som 

for de flestes vedkommende vælger at bruge en uge på deres sport. Det kan vi godt være pænt stolte af.  

Vi havde igen i år en stærk blanding af instruktører fra både udland og hjemland, fra andre stilarter og fra vores 

egne rækker. Tak til alle for at stille op og være med til at gøre det til en stor oplevelse. 

Det er med stor sorg og tænders gnidsel, at vi har aflyst 2020 lejr. Den endelige afgørelse blev trukket så længe som 

muligt med håbet om, at det ville blive muligt at gennemføre. Der var også en opbakning til at forsøge at 

gennemføre fra mange klubber og medlemmer, så det har ikke været nogen let beslutning. 

Flere har allerede spurgt på en efterårslejr. Der skal vi nok på den anden side sommerferien, før end der kan 

meldes noget ud om dette. 

 

Selvforsvar for kvinder 

Efteråret 2019 var der invitation fra 11 klubber til kurser i Selvforsvar for Kvinder. Det blev desværre kun til 4 

klubber, hvor der var deltagere nok til at gennemføre kurserne.  

De tilmeldte samt klubberne har givet positive tilbagemeldinger på forløbet, så der er forhåbning om at dette kan 

gribe om sig og blive en grobund for dels flere nye medlemmer i klubberne, dels faktisk give flere kvinder troen på 

og nogen værktøjer til at klare sig i en grim situation. 
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Ungelejr  

I november blev der afholdt en velbesøgt og rigtig god ungelejr. Der var masser af træning, men også masser af 

andre aktiviteter for de unge, der havde meldt sig til at deltage. Mange tak til Ribe for at stå for dette arrangement. 

Disse lejre giver uden tvivl oplevelser til alle deltagere og er stensikkert grundlag for en del venskaber på kryds og 

tværs af klubberne.  

 

Året har desværre også budt på frafald i udvalget, så der til årsmødet skal findes nye medlemmer til alle poster. Der 

har været mange relevante årsager til disse frafald, som i hvert enkelt tilfælde er delt med bestyrelsen og således 

ikke behøver yderligere forklaring her. 

 

Der er stadig masser af arbejde at tage fat på i dette område, så jeg håber, at nogen vil finde det som værende 

relevant for dem at tage hul på og melde sig som aktive. 

 

Med venlig hilsen 

Simon Bank 

Formand for Ju-Jitsu Danmark Breddeudvalget 

Simon.bank@ju-jitsu.dk 
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SPORTSUDVALGETS beretning 2019  

 

Udvalgsmedlemmer: 

Sportschef (formand):   Claus Tobiasen  

Landsholdstræner:   Lazar Kuburovic 

Holdleder:    Tonie Dahl 

  

Øvrige: 

Ass. landsholdstræner:  Mathias Brix Willard 

Regionstræner vest:  Bo Jin Pedersen 

Regionstræner øst:   Mikkel Brix Willard         

Talenttræner vest:  Emil Jensen 

Planlægning af bruttotræninger:  Charlotte Willard: 

 

Resultater ved større internationale turneringer i 2019: 

2019 var et år hvor landsholdets kørte sig i stilling til 2020, hvor det for alvor gælder en plads til 

World Games, som alle kæmpere ønsker at kvalificere sig til. Desuden har vores yngre 

medlemmer (U21 og U18) også begyndte at markere sig for alvor og samlet set blev der således 

leveret medaljer og fine placeringer ved stævner rundt om i verdenen.   

Danmark fik en flot sølvmedalje til VM (Senior) i Abu Dhabi og ved ungdoms EM på Kreta 

hentede vi en U21-guldmedalje til Danmark. 

Danmark har gennem tiderne hentet mange medaljer hjem ved de store stævner, så dette lyder 

måske ikke som en fantastisk høst, men set i lyset af et generationsskifte, samt udbredelse og den 

øgede professionalisme i sporten er det faktisk ret godt.  

Kigger man nærmere på listen, havde vi desuden mange kæmpere i bronzefinalen, men som i 

alt elitesport er det tit marginalerne, der afgør hvem der vinder en kamp. 

Således så vi frem med stor forventning til 2020 for vores kæmpere – altså den gang ved årets 

udgang og i starten af året …..  

 

Medaljeplaceringer til JJIF Grand Slam samt EM og VM: 

 

Paris Open Grands Slam – April (12 kæmpere) 

Senior 

Sølv: Rebekka Elisabeth Dahl -57 kg 

 

EUROPAMESTERSKABERNE (Senior) i Bukarest, Rumænien – (2 kæmpere) 
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To 5. pladser 

 

Balkan Open Grand Slam samt U18 og U21 i Bukarest, Rumænien (16 kæmpere inkl. de helt unge 

U14 og U16) 

Senior  

Sølv: Rebekka Elisabeth Dahl -55 kg 

Bronze: Joachim Rasmussen -77 kg, Liva Tanzer Christiansen -70 kg 

U21 år 

Sølv: Freja Jæger Poulsen -70 kg 

Bronze: Simon Dalsgaard Jonsson -73 kg 

 

German Open Grand Slam i Hanau (14 kæmpere) 

Senior  

Bronze: Liva Tanzer Christiansen -70 kg, Joachim Fürst Rasmussen -77 kg,  

U21 år 

Guld: Marcus Nielsen -85 kg 

Sølv: Freja Poulsen -70 kg 

U18 år 

Sølv: Mikkel R. Thomsen +81 kg, Jacob M. Lund -60 kg, 

EUROPAMESTERSKABERNE (U18 og U21) på Kreta (7 kæmpere) 

U21 år 

Guld: Freja J. Poulsen, -70 kg 

 

VERDENSMESTERSKABERNE (Abu Dhabi) – November (7 kæmpere) 

Sølv: Rebekka Elisabeth Dahl – 57 kg 

 

Træningslejre 2019: 

Kæmperne på landsholdet har i høj grad intensiveret træningen, da ambitionerne er høje og 

derfor var der danskere at finde til stort set alle træningslejre i Europa i 2019. Som en ekstra fjer i 

hatten bad man danskere fra landsholdet være trænere på en del af lejrene ude i Europa. 

 Combat Camp i Sverige – Januar 

 Påskelejr Tyskland 

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

 Træningslejr Grækenland august 

 Træningslejr (JJEU) Kroatien august 

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

 

Kraftcentrene øst/vest 

I vest fungerer træningen i hverdagen under Claus Tobiasen og Bo Jin Pedersen. Desuden er de 

rutinerede kæmpere gode til at være mentorer for hinanden og de yngre kæmpere.  

Med udgangspunkt i Ribe, har der i et stykke tid kørt et talenthold, med Emil Jensen som træner. 

Emil gør et rigtig godt arbejde med de unge og det helt klart det rigtige koncept; for skal vi 

fremadrettet kunne levere verdensmestre mod flere og dygtigere konkurrenter, skal vi have 

dygtige trænere, som Emil til at give de unge i alderen 10-14 år et godt teknisk fundament.  

I Øst står Lazar Kuborovic, Mathias Willard og Mikkel Willard for træningen i hverdagen. Både i 
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Hillerød, Frederiksberg og Herlev er der særligt fokus på de yngre kæmperes vej mod 

bruttolandsholdet. 

På Frederiksberg er man startet op med søndagstræning med kæmpere fra flere naboklubber. 

Herlev har også nogle stærke kræfter i gang og deres unge ser vi også ude til stævner. 

Vi håber at disse initiativer med træning af ekstra motiverede kæmpere på tværs af klubberne 

er med til at få flere og teknisk gode kæmpere på bruttolandsholdet. Det kunne være dejligt, 

hvis flere kæmpere fra flere klubber, fandt vej til bruttolandsholdet. 

Fordelingen af kæmpere fra Øst og Vest er rimelig ligeligt.  

 

Skadesforebyggelse 

2018 var et år, hvor flere af vores rutinerede og bedste kæmpere var ramt af skader. Vi havde 

derfor i 2019 og har fortsat et ekstraordinært fokus på at øge kæmpernes viden om, hvordan de 

kan forebygge og minimere skader. Både vores trænere og kæmpere, har fuldt DJU 

træneruddannelser og vi har sportskiropraktiker tilknyttet landsholdet.  

Det kan være et stort spring for en ung kæmper at starte op på bruttolandsholdet. Intensiteten er 

meget høj og der trænes mange timer på en bruttotræning. Det sætter krav til fysik men også 

teknik, så man ikke skader sig selv eller andre. Der arbejdes med at gøre krav for deltagelse på 

holdet tydeligere, så kæmperne kan forberede sig fysisk og teknisk.   

 

Internationalt - OL og vores sport 

Der er i JJIF (vores internationale forbund) bestyrelse store forventninger om, at vi får nogle 

discipliner med til OL. Hvornår og hvilke(n) disciplin(er) det bliver (Fighting, Duo-games eller/og 

Jiu-Jitsu/Ne-Waza) vides ikke. Det er en drøm jeg har været ret skeptisk over for, men efter at 

have deltaget på kongressen i f.m. VM, hvor repræsenter for IOC deltog, må jeg sige at måske 

er optimistisk men ikke urealistisk.  

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

anden fra udvalget med til de møder, der er.  

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

forvente at også vores sport på et tidspunkt bliver ramt af dopingsager for alvor.  

I forbindelse med, at man nu kræver at vores coaches gennemfører WADAs coach true, for at få 

lov til at coache til stævner, har vi også pålagt alle vores kæmpere at gennemføre WADAs 

kursus eller antidoping Danmarks kursus for sportsudøvere. Både officielt og for lukkede døre, er 

vores atleter og trænere enige om, at vi vil have en ren sport. Danmark har aldrig haft en positiv 

test og det vil vi heller ikke have. 

 

World Games 2021 (2022) 

Ind til vi kommer med til OL er World Games, som er næsten lige så ”fint”, kæmpernes store mål. 

World Games 2021 er flyttet til 2022 og bliver afholdt i USA og kvalifikation til WG er i fokus for 

seniorerne fra årsskiftet.  Årene 2019 og 2020 var kvalifikations år, hvor kæmperne kan sample 

point. Med Covid-19 indtog sker der nogle ændringer på den front. Det sætter store krave til de 

unges træning og planlægning og det fokus som var kørt i stilling til 2020 skal på en eller anden 

måde genskabes med ny energi til 2021. Det bliver en svær øvelse for de unge atleter, der reelt 

er kommet ud af rytme og rutine med turnering og fysisk kontakt.  

 

mailto:dju@dju.dk
http://www.dju.dk/


Årsmøde 2020 

Dansk Judo og Ju-Jitsu Union  Brøndby Stadion 20  2605 Brøndby  Tlf. 43 26 29 20  dju@dju.dk  www.dju.dk  CVR 53017312 

 

Sportdata 

JJIF har tegnet en kontrakt med Sportdata og dermed er det platformen for tilmeldinger, 

kæmperregistre, dommerlister, resultater, online informationer til stævnerne osv. En platform vi 

nationalt evt. vil kunne få glæde af til Danish Open. 

 

Covid-19 

Som nævnt rykker World Games fra 2021 til 2022, så selvom Covid-19 hører 2020 til og nok 

kommer til at fylde en del i næste år beretning, så er det ret tydeligt, at det i den grad har ramt 

elitearbejdet hårdt og konsekvenser på såvel kort og langt sigt er svære at gøre op.  

 

  

På udvalgets vegne 

Claus Prien Tobiasen 
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Beretning for Stævne-/dommerudvalget 

Der var god gang i udvalgets faste aktiviteter Nipponcup og rollingecup i første del af sæsonen. Der er 

ved at være opbygget en stabil deltagerkreds, der heldigvis udvides hele tiden. Meget vigtigt er      

der en god stemning til stævnerne. Stor tak til Bente, Martin og Tonny for at sætte en god dagsorden 

og yde en kæmpe indsats. Vi fik også afviklet et DM i Greve med god stemning og masser af flotte 

kampe. Tak til både Greve og Tonny for et flot arrangement. 

Desværre kom Covid19 i vejen for afviklingen af Danish Open, der måtte aflyses i sidste øjeblik. 

Håber at vende stærkt tilbage i 2021. 

Sandberg har gjort et stort arbejde i at uddanne dommere og sørge for at der også er kurser for 

bordpersonale. Det er helt sikkert hans fortjeneste at Danmark har en super kompetent 

dommerstand. Tak for det. Tak til Ronald for gang på gang at tage tjansen som overdommer til NC og 

være en god sparingspartner i udvalget. 

Reaktionsbanemesterskaberne har de seneste år haft trange tider og vi har været nødt til at aflyse 

endskønt vi har gjort et stort arbejde for at samle deltagere. De sidste par år har vi forsøgt os med at 

afvikle det en aften på sommerlejren for at gøre reklamere. Det har på sin vis været en succes, men 

det har mere haft karakter af en aktivitet og ikke givet pote i form af mere interesse uden for 

sommerlejr regi. Da der er rigtigt meget arbejde i at arrangere og det ikke har ført til at RBM har fået 

et gennembrud, har vi valgt at lægge vores indsats andre steder. 

Dette bliver min sidste beretning, da jeg fremover har valgt at bruge mine kræfter på anden vis.  

Marianne 

Nippon- og Rollinge cup øst 

Det var ellers en rigtig god sæson, med mange deltagere, mange klubber, Hillerød tilbage som vært 

og en flot afviklet DM. 

Men sæsonen 2019-20 fik jo desværre som bekendt en helt anden afslutning, end vi havde drømt 

om. En sæson, der skulle rundes af med en sæsonfinale i Høng og et Danish Open med et pænt 

deltagerantal. 

Men inden da havde vi et stribe vellykkede stævner – og lige som sidste år blev Rollinge- og 

Nipponcup afviklet samtidig. 

I denne sæson nåede vi: 

September Holbæk (70 deltagere samlet) 

November Holbæk (50) – her måtte vi desværre ændre datoen 2 gange pga. arrangementer i 

unionen. 

Januar Hillerød (70) 

Der var igennem de 3 stævner 12 klubber repræsenteret, men den faste kerne udgøres af 9 klubber, 

heraf vores svenske venner fra Lomma og Söderskog. 

Det blev også et velkommen tilbage til kæmperne fra Birkerød – og efter flere års fravær et flot 

comeback til Hillerød, som vært for vores 3. stævne. 

Heldigvis nåede vi også at afholde DM 2020. Greve var vært i år, og for første gang var rollingerne 

også med til det ”rigtige” DM. Det blev til en række flotte kampe, og i senior -77 kg oplevede vi i år at 
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have 8 kæmpere med i rækken, som blev meget se-værdig. Flot for en lille sport i et lille land. 

Og så fik vi atter afviklet holdkamp. Holdkampe er vældigt underholdende, når de foregår i en 

sportslig ramme, hvor kæmperne og klubberne tager hensyn til hinanden. Både vægtklasser og 

erfaringer bliver blandet, men i år blev det den festlige afslutning på et DM, som en holdkamp kan 

være (- og så blev det Hillerød, der meget sikkert kunne tage pokalen med hjem.) 

I alt havde vi over 70 deltagere, hvilket forhåbentlig betyder, at den nedgang vi har haft i 

deltagerantallet igennem de sidste år, forhåbentlig er vendt. Vi kan drømme om en stigning til DM 

2021. 

Rollingerne havde lidt under 30 deltagere. Lidt skuffende ift. hvad vi ser til stævnerne, men dem, der 

deltog, havde et forrygende stævne – og det blev til en række stolte Danmarksmestre og 

medaljetagere. Det hele blevet styret kyndigt af Bente Sanderhoff. Jeg er sikker på, at rollingerne 

også fremover er en del af DM. 

Tak til Greve, der havde skabt nogle gode rammer, og som havde masser af hjælpere, der sørgede 

for, at stævnet kørte gnidningsfrit. 

Især til DM, men også til de 3 øvrige stævner har vi haft et levende publikum. Til rollingekampene 

må de gerne komme tæt på, og det giver en supergod stemning. Det betyder også, at kendskabet til 

hinanden, kæmperne og rammerne er stigende, også på tværs af Øresund. Kig forbi en dag og oplev 

det. 

Vi var klar til at afvikle Danish Open i marts, da vi måtte aflyse pga. Coronaen. Vi satser naturligvis på 

at kunne gennemføre det i marts 2021. De danske klubber skal have ros for at stille med et antal, der 

ikke var langt fra deltagerantallet til DM. Rigti mange af jer var også gode til at melde til i god tid, 

hvilket betyder meget, når de udenlandske deltager går ind på Sportsdata. Så jeg håber, at de gode 

vaner forsætter ved DO i 2021. 

Det er også fantastisk, at vi har så mange dygtige dommere, der gerne stiller op til de små stævner. 

Og giver vores unge dommere nogle gode rammer, hvor de kan udvikle sig. Det giver stævnerne en 

stor kvalitet. Dejligt at I bliver ved. 

Der blev op til stævnet i Hillerød uddannet en lille håndfuld bordpersonel. Det betyder meget, at vi 

har nogle kæmpere/forældre/klubmedlemmer mm. der har lyst til at hjælpe os arrangører med at få 

stævnerne til at køre perfekt. I er en vigtig brik i dette – så tak for indsatsen. 

Jeg har tidligere efterlyst kontinuitet blandt kæmperne. Heldigvis er dette blevet bedre. Vi havde vel 

omkring 30-35 deltagere, der var med i alle stævnerne i år. Men endnu en gang. Der er ikke så 

mange stævner, så kære trænere – opfordre jeres kæmpere til at sætte et stort kryds i kalenderen. 

Hvis ikke Coronaen blokerer alt for meget, så er planen, at de 4 stævner i øst sæsonen 20/21 skal 

holdes i hhv. Holbæk, Herlev, Hillerød og Høng. Dejligt at vi kommer rundt i området. Samtidig 

arbejde vi på at få flere sydsvenske klubber med til vores stævner, ligesom jeg håber at kunne få 

nogle af DGI klubberne med til stævnerne. Kender I nogen, så bed dem kontakte mig eller holde øje 

med vores FB-side. 

Jeg synes at vi i fællesskab har fået skabt nogle gode rammer. En stor tak til Martin Becker Nielsen 

for hans kæmpe indsats med rollingecuppen – og de ofte mange nye idéer du kommer med. Det vil 

ikke kunne køre uden dig. Og jeg tror, at jeg taler på både Martin og mines vegne, når jeg siger, at vi 

glæder os lige så meget til at komme i gang igen, som jer andre. Så vi krydser fingre for, at vi kan 

holde stævne i efteråret. 
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Tonny 
 

Rollingecup Vest 2019-2020 

I sæsonen 2019 -2020 fik vi kun afholdt to stævner. De to stævner i efteråret, da stævnerne i foråret skulle 

afholdes efter den 11. marts 2020 

Igen i denne sæson afholdt vi fælles stævner for NC/RC, det gør at der er en god energi i hallen. 

Ved de to stævner deltog der i alt 43 Rollinger. Det er en fornøjelse at se hvordan de går til den på måtten og se 

den udvikling de gennemgår fra begyndere til øvede/elite. Det er også dejligt at opleve de engagerede dommere, 

som tager sig tid til at forklare rollingerne, hvorfor de dømte som de gjorde. 

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

hjælpsomhed. 

Nu venter jeg, ligesom alle andre, spændt på, hvornår vi må afholde stævner igen. Hilsen Bente 

Bodenhoff 

Beretning for vores dommerdel: 

I år som i alle andre år har jeg kun stor ros til dommer standen, vores dommere er dygtige på alle de niveau de er 

på! 

Jeg har altid ”kørt” vores dommerkurser som jeg har gjort da jeg var dommer chef i JJIF, dette har givet ”pote”. 

Mange af jer ligger faktisk en eller to licenser højere hvis vi sammenligner med udlandet! (Tror I jer er stolt?) 

Mange er ”sultne” når der er behov for dommere stiller de op samt mange møder op på vores årlige kursus (som 

nok kun er socialt for vores World dommere). 

De kommer også selv om de er ude og dømme meget, når de er der er alle en stor hjælp ved stævner samt på 

kurset. Tak til jer. 

Vores årlige dommer kursus var i år i Hillerød var super godt besøgt, her havde vi også et sekretariats kursus 

som også var rigtig godt besøgt. 

Vi havde de perfekte forhold, så tak til dig Jacob W. samt jer i Hillerød for jeres hjælp! 

Sekretariatskursus som ”køres” af  Toni Dahl 

Toni ”kører dette kursus” på hendes egen måde, først stopper hun deltagerne med ca. 1 kg. morgenmad pr. 

person og resten får kæmperne. 

Derefter er det en ”knusende” god teori efter teorien skal alle på gå tur til nærmeste Center hvor hun havde 

bestilt bord ved en stor Buffet. Derefter tilbage i dojoèn og så praktik. STORT tak Toni!! 

 
Kort sagt har vi gode folk, men kan dog godt bruge flere af samme slags ved alle poster. 
 

Nedenstående er et lille tillæg til årsrapporten fra Kenneth: 
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Sæsonen er ved at være slut på en helt ny og anderledes måde, end vi nogensinde har oplevet i JJDK. Den store 

overskrift de sidste par måneder har været Corona virus, hvilket har haft en helt afgørende indflydelse på vores 

sport. Alt startede ellers, som vi plejede, nemlig med et par skønne fælles RC/NC stævner, hvor rollinger og de 

større børn boltrede sig på hver sin måtte. Bente Bodenhoff stod som tidligere som tovholder og stævneleder ved 

rollinge måtterne, mens undertegnede afholdt mine sidste to Nippon Cup stævner ved de store børn/unge. Begge 

stævner blev afholdt med højt humør med Ribe og Bramming som værtsklubber. Til begge stævner blev der 

kæmpet på bedste vis med et væld af fine teknikker og masser af kampånd, mens forældre og klubkammerater 

heppede løs på sidelinjen. Skønt at opleve glæden til sporten og det fantastiske sammenhold der er i klubberne. 

Resultatet efter afvikling af de to RC/NC stævner blev en sejr til Bramming, der det kommende år kan bryste sig af 

at være den mest vindende klub. Klubpokalen, der skulle have været uddelt ved sæsonafslutning bliver i stedet 

tildelt klubben, når sæsonen starter igen, og Corana virussen er blevet jaget på flugt. 

  

Som nævnt, så blev stævnerne afviklet på en dejlig afslappet og hyggelig måde, hvilket i stor grad skyldes alle de 

hjælpere, der gang på gang giver en hånd til såvel store som små ting. Tak til alle jer for jeres engagement. En stor 

tak skal også lyde til vores sponsor, Nippon Sport, der ved begge stævner sørgede for præmier til dagens fightere i 

de forskellige klasser. Det er super skønt at uddele disse præmier til de unge mennesker, der virkelig lyser op, når 

de bliver kaldt frem og får tildelt præmien og æren af at være dagens fighter. 

  

Til sidst vil jeg bare ønske alle en god sommer – og sige tak for samarbejdet med jer alle. Det har været en 

fornøjelse at være stævneleder de seneste år, og det er bestemt ikke let at slippe denne opgave. Heldigvis er jeg så 

heldig at Bente Bodenhoff overtager ”jobbet” som NC stævneleder, hvilket giver en rolig overgang, da hun allerede 

kender til alle de opgaver, der er forbundet med stævneleder rollen. 

  

Kenneth Benfeldt 
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1 UDVIKLINGSKONSULENTENS BERETNING 

- Af udviklingskonsulent Karina Sørensen 

 

Denne sæson har budt på mange gode tiltag. Jeg har ikke været en del af dem i 

denne sæson, da jeg har været på barselsorlov. Jeg vil derfor i denne beretning 

fokusere på nogle af resultaterne fra vores tilfredsheds-undersøgelse i maj 2019. 

Resultaterne kan give os inspiration, når vi er på den anden side af Corona-situationen. Derudover vil min beretning 

handle lidt om, hvad fremtiden bl.a. byder på. 

I maj 2019 gennemførte DJU to tilfredshedsundersøgelser, én blandt klubber og én blandt medlemmerne. Der var 37 

klubber samt 352 medlemmer, der deltog i undersøgelserne.  

De gennemgående udfordringer, som I klubber nævner, er: 

 Fastholdelse og rekruttering af medlemmer 

 Få trænere 

 Få frivillige 

Jeg har talt med flere af jer klubber i maj 2020 om I var bekymrede for at miste medlemmer. Nogle af jer er ikke så 

bekymrede, da I føler at jeres medlemmer er godt engageret i klubben. Det er dejligt! Der er dog flere klubber, der er 

mere bekymrede for medlemsfrafald.  

Vi kan forsøge at mindske medlemsfrafaldet i de denne Corona-tid, og generelt i stille perioder, ved at tilbyde 

sportslige eller sociale aktiviteter hele året. Ved aktiviteter hen over de stille perioder fastholdes og styrkes de sociale 

relationer mellem medlemmerne i klubben. Generelt er medlemmerne tilfredse med klublivet, hvilket er positivt, da 

det spiller en vigtig rolle for mange medlemmer. Bl.a. kan det ses i besvarelserne, at relationerne og at der er et godt 

socialt miljø i klubben, betyder meget for medlemmerne. 

Aktiviteter året rundt er med til at medlemmerne bliver holdt til ilden 

og bibeholder kontakten til klubben og sine klubkammerater. Dette kan I 

forsøge i de her svære Corona-tider. 

I frafaldsundersøgelsen, som vi har lavet sammen med DIF i 2019, 

nævner en stor gruppe af de tidligere medlemmer, hvad skal der til, for 

at de bliver medlem af klubben igen, følgende: 

 ”Nogen i mit netværk inviterer mig med/nogen at følges med”  

 ”Mulighed for at være aktiv sammen med mine venner/familie” 

Så er jeg tilbage på arbejdet.  

Sønnen og hunden venter på 

at jeg kommer hjem 😊 
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Dvs. det er faktorer vi skal huske at imødekomme, når vi skal have fat i vores medlemmer igen. Se evt. anbefalinger 

til fastholde og få tidligere voksenmedlemmer tilbage her: 

https://www.dif.dk/da/forening/uddannelse/udgivelser/forening-s-og-s-ledelse/fasthold-s-klubbens-s-

voksenmedlemmer 

En anden faktor, som vi skal have fokus på, når vi vil fastholde eller rekruttere medlemmer, er hvad de mener er det 

bedste ved at dyrke vores sport. I tilfredshedsundersøgelsen svarer medlemmerne, det bedste ved sporten er: 

 Det er sjovt (75 %) 

 Jeg får god motion (72 %)  

 Vi har et godt fællesskab (70 %) 

 Jeg har mulighed for at udvikle mig (60 %) 

 

Ovenstående kommentarer kan vi alle nikke genkendende til. Det skal vi holde fast i.  

 

Savner I inspiration til aktiviteter, så brug hinanden – dvs. søg inspiration hos andre klubber f.eks. via Facebook, se på 

DJUs hjemmeside, hvor vi har forsøgt at samle nogle af de gode tiltag, eller kontakt mig.  

1.1  

1.2 FREMTIDEN 
Denne Corona-tid er ny for os alle. Men jeg er klar til at tage udfordringen op og det fornemmer jeg også, at I klubber 

er. Lad os løse udfordringen i fællesskab og komme bedst muligt over Covid-19. 

I efteråret 2020 starter vi processen op for en ny strategiaftale med DIF, så det kommer jeg også til at bruge en del 

tid på, samtidig med at vi afslutter nuværende strategiaftale og skal i mål med igangværende tiltag.  

 

Jeg er glad for at være tilbage 😊. 
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Dopingudvalget:  

Årsberetning sæson 2019/ 2020  

 

En meget speciel sæson p.g.a. Covi-19, alt har jo ligget underdrejet. 

Da vi burde have været i et OL år, er ikke pillet ved reglerne fra 1. januar 2018. Det bliver der 

efter al sandsynlighed heller ikke inden Tokyo-OL i 2021.  

 

Jeg vil dog nævne at Anti Doping Danmark har lavet en let tilgængelig vejledning om antidoping 
reglerne samt et e-læringsprogram ”Ren Vinder” 

 
Udøverguide 
Vejledning til udøvere om antidopingreglerne 
Download 

 

e-læringsprogrammet ’Ren vinder’.  
Programmet består af syv moduler, der hver varer 3-4 minutter og 
består af video, fakta tekster og opgaver. Alle emnerne relaterer 
sig til antidoping viden, der er god og relevant at have som 
eliteidrætsudøver. 
  
Modulerne kan gennemføres samlet, eller du kan tage ét ad 
gangen. Efter hvert færdiggjort modul, kan du få tilsendt en mail 
med læringspunkterne fra modulet, og når alle moduler er 
gennemført, får du tilsendt et diplom på mail. 

  
Har du allerede gennemført Ren Vinder, kan du genopfriske din viden i repetitionsmodulet.  
  
Du kan tilgå programmet fra mobil, tablet og computer. 
  
Prøv programmet ’Ren vinder’ 
 

Mig bekendt har der heller ikke i indeværende sæson været dopingsager, hvori medlemmer af 

DJU har været involveret. 

Jeg har dog oplevet antidopingkontrollen i aktion i Særslev. Det var til finalestævnet for 

”landstuneringen for 5 mandshold” i november 2019 og senere til DM i Fredericia i december 

2019 og sidst til ”Danish Open” i Vejle i februar 2020.  

https://www.antidoping.dk/udgivelser/radgivning/udoverguide/
https://www.antidoping.dk/udgivelser/radgivning/udoverguide/
https://www.antidoping.dk/media/1226/udoeverguide.pdf
https://renvinder.dk/


Udvalget har deltagelt i: 

Scandinavian Sports Medicine Congress 2020.      30-Jan-2020 to 01-Feb-2020 

 

ITA Education Webinar: “The Anti-Doping Landscape”    5. Maj 2020 

 

Faldteknik i skoleregi  ”SAFE FALL – SAFE SCHOOL” 

Grundlaget blev omtalt i årsberetningen 2017 /2019.  

Vi har haft den glæde at få tilskud til arbejdet gennem DANMARKS IDRÆTSFORBUNDS 

INITERITATIVPULJE 

Projektet til også at omhandle ”SAFE FALL – SAFE SPORT”, ”SAFE FALL – SAFE LIFE”, ”SAFE FALL – 

SAFE WORK”. 

Ideerne blev præsenteret på en miniworkshop på Judo Danmarks sommerlejr 2019 

Projektet deltog på HKI/Hjernerystelsesforeningens konference om hjernerystelser i Odense den 

26. november med nedenstående poster: 

 



 

I efteråret søgte vi  midler, med henblik på at kunne søsættes i foråret 2020. Det tegnede rigtig 

godt, da vi fik penge fra DIF og Mads fik bevilliget 3 måneder af sit kandidatstudie i Idræt til 

projektarbejdet. 

Vi har kontakt med det svenske judoforbund og Universitetet i Dalarne, da de også arbejder med 

et projekt under ”Safe Fall” :  ”Judo4balance” 

Vi blev i forløbet kontaktet af firmaet Play ApS, uden at det førte til et samarbejde. 

”Corona download”.   

Vi har ikke kunnet komme i gang med vores  planlagte aktiviteter. Mads´  arbejde med projektet 

på universitetet er udsat til efteråret.  

Vi har dog planlagt en workshop på SDU for bl.a. idrætslærere i august.   

Heldigvis har DIF været forstående og har indvilliget i at forlænge projektperioden. 

 

Jeg svarer gerne på spørgsmål angående antidoping og ”Safe-Fall”. Jeg kan kontaktes på 

carlsen@judo.dk 

 

Med venlig hilsen 

Holger-Henning Carlsen, dopingudvalget 

  

mailto:carlsen@judo.dk


 

 

 

Ju-Jitsu Danmarks 

Kandidatliste 2020  
 
Tillidsposter på valg på årsmødet 13. juni 2020: 
 
Tillidspost Navn Periode Modtager 

genvalg 
Ny kandidat Vælges af 

      
Bestyrelsen 

Formand Lisbeth Hansen 2020-2022 Ja 
 
 

Årsmødet 

Økonomi koordinator Anne Thomsen 2019-2021 Ikke på valg 
 
 

Årsmødet 

Sekretær Sussi Herløv 2019-2021 Ikke på valg 
 
 

Årsmødet 

Bestyrelsesmedlem Carsten Holbæk 2020-2022 Nej 
Jens Erik 
Rasmussen 

Årsmødet 

Bestyrelsesmedlem Camilla Prien 2020-2022 Ja  Årsmødet 

 
Teknik udvalg 

Formand 
Carsten 
Mortensen 

2020-2022 Ja  Bestyrelsen 

Jiu-Jitsu repræs. Boe Byvard    
Jiu-Jitsu 
Stilartsudvalg 

Ju-Jutsu repræs. 
Palle Lund 
Hansen 

   
Ju-Jutsu 
Stilartsudvalg 

Aikido repræs. Tim Jensen    
Aikido 
Stilartsudvalg 

 
Breddeudvalg 

Formand Simon Bank 2020-2022 Nej  Årsmødet 

Udvalgsmedl. Sten Jensen 2020-2022 Nej Patrick Herløv Årsmødet 

Udvalgsmedl. Bjarne Andersen 2019-2021 Har trukket sig i utide Jeppe Tellund Årsmødet 

Udvalgsmedl. Laura Vejlgaard 2019-2021 Trækker sig i utide Sebastian Lund Årsmødet 

Udvalgsmedl.  Vakant  2019-2021  Katrine Misimi Årsmødet 

 
Sportsudvalg 

Formand/Sportschef Claus Tobiasen 2019-2021 Ikke på valg 
 
 

Årsmødet 

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

Landsholdstræner Lazar Kuburovic Løbende Ikke på valg  
Bestyrelsen 
(efter indstilling 
fra sportschef) 

 



 

 

 

Stævne-/Dommerudvalg 

Formand Marianne Poulsen 2020-2022 Nej Tonny Tang Årsmødet 

Udvalgsmedlem Henrik Sandberg 2020-2022 Ja  Årsmødet 

Udvalgsmedlem Tonny Tang 2019-2021 Nej Bente Bodenhof Årsmødet 

Udvalgsmedlem 
Ronald 
Vestergaard 

2019-2021 Ikke på valg  Årsmødet 

Udvalgsmedlem Martin Becker 2019-2021 Ikke på valg  Årsmødet 

 
Informationsudvalg 

Formand Nadia Misimi 2020-2022 Nej Birgitte Dalsgaard Årsmødet 

Udvalgsmedlem Birgitte Dalsgaard 2020-2022 Nej Alberte Waerens Årsmødet 

Udvalgsmedlem Jacob Haldorsson 2020-2022 Ja  Årsmødet 

Udvalgsmedlem Allan Madsen 2019-2021 Ikke på valg  Årsmødet 

Udvalgsmedlem Michelle Jensen 2019-2021 Træder ud i utide Rebekka Dahl Årsmødet 

Udvalgsmedlem Markus Tang 2019-2021 Træder ud i utide NN Årsmødet 

      

Aktivitets-
koordinator 

Susanne 
Hasselgren 

Løbende Modtager genvalg  
Bestyrelsen  
(efter årsmødets 
indstilling) 

      

Projekt koordinator Karina Sørensen Løbende Modtager genvalg  
Bestyrelsen  
(efter årsmødets 
indstilling) 

 

 

 



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

2016 2017 2018 Ult Dec 2019 2019 2020

Indtægter I alt -522.596kr.   -520.617kr.   -375.134kr.          -434.269kr.      -423.550kr.     -416.550kr.     

Udgifter Bestyrelse 85.147kr.      90.036kr.      94.678kr.              63.385kr.          180.450kr.      135.450kr.      

Informationsudvalg 39.641kr.      38.234kr.      3.305kr.                 17.545kr.          22.000kr.         16.000kr.         

Stilartsudvalg 62.450kr.      31.343kr.      29.605kr.              -7.202kr.           32.000kr.         28.000kr.         

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

Aktivitetsudvalg

Sommerlejr 65.447kr.      70.037kr.      38.156kr.              61.122kr.          40.000kr.         40.000kr.         

Unge aktiviteter 5.000kr.           5.000kr.           

Reaktionsbaner 4.825kr.         4.316kr.         5.248kr.                 440kr.               3.580kr.           -kr.               

Rollinge Cup 18.898kr.      6.421kr.         1.638kr.                 166kr.               11.296kr.         -14.750kr.       

Duo Games -kr.             -kr.                -kr.               

Nippon Cup 45.329kr.      31.772kr.      19.451kr.              46.598kr.          25.000kr.         6.000kr.           

Aktiviteter 73.169kr.      100.260kr.    48.412kr.              13.749kr.          54.250kr.         52.620kr.         

JJIF udvalg

Dommere 73.852kr.      64.447kr.      51.399kr.              52.914kr.          57.000kr.         76.000kr.         

Landsholdstræning 12.040kr.      -kr.             886kr.                    6.007kr.            15.000kr.         10.000kr.         

IJJF stævner 158.501kr.    123.109kr.    65.161kr.              159.664kr.        184.106kr.      179.106kr.      

I alt 616.713kr.    545.195kr.    357.939kr.            414.387kr.       629.682kr.      533.426kr.      

Resultat I alt 94.117kr.      24.578kr.      -17.195kr.             -19.882kr.        206.132kr.      116.876kr.      



INDTÆGTER

konto

113150 DJU fordelingstilskud -368.246kr.   -401.067kr.   -243.659kr.           -273.894kr.      -244.000kr.     -244.000kr.     

113130 Licensfornyelser -110.850kr.   -85.350kr.     -96.450kr.             -110.300kr.      -133.000kr.     -126.000kr.     

131132 Licenser nye -43.500kr.     -34.200kr.     -35.025kr.             -50.075kr.         -46.550kr.       -46.550kr.       

I alt -522.596kr.  -520.617kr.  -375.134kr.          -434.269kr.      -423.550kr.     -416.550kr.     

UDGIFTER

konto

Bestyrelse

143153 Sektionsårsmøde 30.217kr.      16.170kr.      20.656kr.              15.209kr.          20.000kr.         16.000kr.         

143155 Bestyrelsesmøder 5.162kr.         21.308kr.      25.597kr.              3.239kr.            18.000kr.         6.000kr.           

143157 Andre møder 15.394kr.      21.748kr.      9.555kr.                 5.314kr.            12.000kr.         15.000kr.         

143201 Kontorartikler -kr.                -kr.               

143231 Porto -kr.                -kr.               

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

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

143364 Bestyrelsen gaver 6.740kr.         6.384kr.         10.051kr.              8.243kr.            11.000kr.         10.000kr.         

143521 Gebyrer -kr.                -kr.               

143180 Diverse udgifter JJ 14.172kr.      15.976kr.      13.313kr.              6.434kr.            10.000kr.         10.000kr.         

143181 Projekter 7.056kr.                 16.496kr.          100.000kr.      70.000kr.         

85.147kr.      90.036kr.      94.678kr.              63.385kr.          180.450kr.      135.450kr.      

Informationsudvalg/IU

243171 PR/udvalgsmøder 570kr.            -kr.                -kr.               

243172 IU/udvalgsmøder 3.789kr.         5.458kr.         1.637kr.                 1.180kr.            4.000kr.           2.000kr.           

243285 IU/internet 4.876kr.         2.348kr.         1.668kr.                 134kr.                4.000kr.           4.000kr.           

243453 PR/diverse udgifter 23.638kr.      -kr.                -kr.               

243454 IU/Diverse udgifter 30.976kr.      6.221kr.         16.231kr.          14.000kr.         10.000kr.         

66021 IT-service -kr.                -kr.               

39.641kr.      38.234kr.      3.305kr.                17.545kr.          22.000kr.        16.000kr.        



Stilartsudvalg x 2

412002 Jiu-Jitsu Nat. Grad. + -7.100kr.       -11.150kr.     -10.000kr.             -11.125kr.         -8.000kr.          -8.000kr.          

422002 Jiu-Jitsu Nat.grad - 2.468kr.         6.295kr.                 -kr.                7.000kr.           6.000kr.           

412006 Jiu-Jitsu instr udd. + -700kr.           -16.655kr.             -15.890kr.         -14.000kr.       -15.000kr.       

424105 Jiu-Jitsu inst udd - 29.932kr.      18.855kr.      21.579kr.              20.134kr.          22.000kr.         20.000kr.         

426110 Jiu-Jitsu klubbesøg / mentorordning 1.427kr.         770kr.            453kr.               5.000kr.           5.000kr.           

443173 Jiu-Jitsu udvalgsmøder 19.897kr.      811kr.            637kr.                    -kr.                3.000kr.           3.000kr.           

Jiu-Jitsu i alt 46.624kr.      8.585kr.        1.856kr.                -6.428kr.          15.000kr.        11.000kr.        

412003 Ju-Jutsu Nat. Grad + -7.300kr.       -11.000kr.     -16.300kr.             -17.475kr.         -8.000kr.          -10.000kr.       

423173 Ju-jutsu Nat. Grad - 8.772kr.         13.689kr.      8.214kr.                 3.813kr.            7.000kr.           7.000kr.           

412024 Ju-Jitsu instr udd + -kr.                -12.000kr.       -10.000kr.       

425101 JU-Jutsu Instr. Udd - 8.300kr.         7.000kr.         29.640kr.              1.745kr.            20.000kr.         20.000kr.         

424102 Ju-Jutsu klubbesøg / mentorordning 1.231kr.         2.787kr.         -kr.                5.000kr.           3.000kr.           

443202 Ju-Jutsu udvalgsmøder 4.823kr.         10.282kr.      6.195kr.                 11.143kr.          5.000kr.           7.000kr.           

Ju-Jutsu i alt 15.826kr.      22.758kr.      27.749kr.              -774kr.              17.000kr.        17.000kr.        

Stilartsudvalg i alt 62.450kr.      31.343kr.      29.605kr.              -7.202kr.          32.000kr.        28.000kr.        

412005 TU Graduering -3.206kr.       -kr.                

412023 TU Gradueringsdommerkursus -kr.                

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

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

423171 TU Nationalgraduering -kr.                

424101 TU instr. Uddannelse udg. -kr.                

426109 TU Gradueringshold træning -kr.                

443172 TU gradueringsudgifter -kr.                

443201 TU kontorartikler -kr.                

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



Aktivitetsudvalg

513300 Sommerlejr indt. -224.765kr.   -260.175kr.   -259.410kr.           -210.598kr.      -250.000kr.     -300.000kr.     

523301 Sommerlejr udg. 290.212kr.    330.212kr.    297.566kr.            271.720kr.        290.000kr.      340.000kr.      

Sommerlejr 65.447kr.      70.037kr.      38.156kr.              61.122kr.          40.000kr.        40.000kr.        

515200 AU Reaktionsbaner indt. -14.765kr.     -14.820kr.     -kr.                     -155kr.              -19.950kr.       -kr.               

523103 AU Reaktionsbaner udg. 19.590kr.      19.136kr.      5.248kr.                 595kr.               23.530kr.         -kr.               

Reaktionsbaner 4.825kr.        4.316kr.        5.248kr.                440kr.               3.580kr.           -kr.               

513125 Rollinge Cup indtægt -5.915kr.       -12.050kr.     -10.700kr.             -12.875kr.         -14.000kr.       -24.750kr.       

523125 Rollinge Cup udgifter 24.813kr.      18.471kr.      12.338kr.              13.041kr.          25.296kr.         10.000kr.         

Rollinge Cup 18.898kr.      6.421kr.        1.638kr.                166kr.               11.296kr.        -14.750kr.       

523111 Duo Games

513121 Nippon Cup indtægt -10.600kr.     -10.350kr.     -7.350kr.               -17.450kr.         -10.000kr.       -6.000kr.          

523121 Nippon Cup udgifter 55.929kr.      42.122kr.      26.801kr.              64.048kr.          35.000kr.         12.000kr.         

Nippon Cup 45.329kr.      31.772kr.      19.451kr.              46.598kr.          25.000kr.        6.000kr.           

513107 AU Scandinavian Open + -16.853kr.     -21.482kr.     -23.491kr.             -5.315kr.           -25.000kr.       -30.000kr.       

525104 AU Scandinavian Open - 63.632kr.      68.411kr.      44.028kr.              1.293kr.            40.000kr.         54.500kr.         

513108 AU DM indtægter -15.400kr.     -16.860kr.     -14.600kr.             -10.800kr.         -15.000kr.       -20.000kr.       

525101 AU DM IJJF - 864kr.            1.279kr.         -kr.                

525105 AU DM udgifter 31.348kr.      48.532kr.      31.304kr.              23.081kr.          32.000kr.         43.120kr.         

513200 AU JM/SM + -5.550kr.       -3.600kr.               -kr.                -7.750kr.          -kr.               

523201 AU JM/SM 5.500kr.         12.518kr.      10.675kr.              -kr.                15.000kr.         -kr.               

543172 AU møder 3.077kr.         5.867kr.         596kr.                    3.062kr.            5.000kr.           -kr.               

Stævner 72.168kr.      92.715kr.      44.911kr.              11.321kr.          44.250kr.        47.620kr.        

513100 AU Fællestræning indt. 10.079kr.      -1.300kr.       -3.900kr.               -6.570kr.           -20.000kr.       -15.000kr.       

523101 AU Fællestræning udg. 500kr.            7.401kr.                 10.992kr.          25.000kr.         20.000kr.         

513120 AU Ungdomsstævner indt. -44.065kr.     -29.890kr.     -42.395kr.             -42.400kr.         -42.395kr.       -42.395kr.       

523130 AU Ungdomsstævner udg. 34.202kr.      38.735kr.      42.395kr.              43.600kr.          42.395kr.         42.395kr.         

513115 BU Unge aktiviteter indt. -3.195kr.           -15.000kr.       -15.000kr.       

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

AU i alt 716kr.            7.545kr.        3.501kr.                2.427kr.            10.000kr.        10.000kr.        

72.884kr.      100.260kr.    48.412kr.              13.749kr.          54.250kr.        57.620kr.        

279.550kr.    212.805kr.    112.905kr.            122.074kr.       134.126kr.      88.870kr.        



JJIF udvalg

898103 JJIF Dommerkurser natl. + -3.690kr.       -5750 -4.950kr.               -1.050kr.           -5.000,00kr.    -kr.               

908101 JJIF Dommerkurser intl. 4.721kr.                15.353kr.          11.000,00kr.   30.000,00kr.   

908103 JJIFDommerkurser natl. 15.463kr.      18.742kr.      14.300kr.              -kr.                15.000,00kr.   6.000,00kr.     

908105 JJIF Dommer stævnedeltagelse 62.079kr.      51.455kr.      37.328kr.              38.611kr.          36.000,00kr.   40.000,00kr.   

Dommere i alt 73.852kr.      64.447kr.      51.399kr.              52.914kr.         57.000,00kr.   76.000,00kr.   

894100 Landsholdstræning 886kr.                    -kr.                15.000kr.        

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

904321 JJIF Landshold støtte -kr.                

904322 IJJF Landsholdstræning inkl. DJU 8.040kr.        6.007kr.            10.000kr.        

904324 JJIF National kæmperstøtte 4.000kr.        -kr.                

Landsholdstræning i alt 12.040kr.      -kr.            886kr.                   6.007kr.            15.000kr.        10.000kr.        

904325 JJIF National turnering -kr.                

904351 IJJF Kongres 27.932kr.      9.163kr.        3.105kr.                7.477kr.            25.000kr.        

896101 JJIF VM Senior + -10.960kr.             -kr.                -48.000kr.       

906101 JJIF VM Senior 53.661kr.      -12.678kr.     32.228kr.              62.121kr.          123.780kr.      

896102 JJIF VM Junior + -32.688kr.             -kr.                -kr.               

906102 JJIF VM Junior 66.643kr.      97.846kr.      57.101kr.              27.185kr.          -kr.               

896103 JJIF EM Senior indt. -4.000kr.           -14.000kr.       

897103 JJIF Stævner + -75.127kr.             -77.140kr.        -54.000kr.       

907103 JJIF stævner 71.647kr.      110.453kr.    92.262kr.              21.549kr.          184.106kr.      47.463kr.        

896104 JJIF EM Juniorindt -26.600kr.        -28.000kr.       

907104 JJIF EM Junior udg. 37.034kr.          60.863kr.        

908106 JJIF repræsentation /reklame -kr.                

904315 JJIF Møder 344kr.            2.777kr.        -kr.                

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

908104 IJJF Diverse omkostninger 4.434kr.                6.698kr.            

895100 IJJF tilmelding -kr.             -kr.                

896100 IJJF VM (World Cup) 12.806kr.      -5.194kr.               -kr.                -kr.               

897100 IJJF Stævner 105.339kr.       66.000kr.        

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

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

907105 JJIF Egenbetaling træningslejre - 8.071kr.        -kr.                

IJJF diverse 158.501kr.    123.109kr.    65.161kr.              159.664kr.       184.106kr.      179.106kr.      

JJIF udvalg i alt 244.393kr.    187.556kr.    117.447kr.            218.585kr.       241.106kr.      265.106kr.      
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1. FORMÅL 

1.1. Formål 

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

1.2. Internationale organisationer 

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

1.3. Ju-Jitsu Danmarks formål 

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

2. MEDLEMMER 

2.1. Medlemmer 

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

2.2. Gyldig Licens/Pas 

Ved en gyldig Ju-Jitsu licens/pas forstås: 
licens udstedt efter de i DJU’s love anførte regler. 
licens som er bilagt kvittering for at indeværende årsafgift er betalt. 

2.3. Forevisning af licens/pas 

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

3. JU-JITSU DANMARKS LEDELSE 

3.1. Årsmødet 

Ju-Jitsu Danmarks øverste myndighed er årsmødet. 

3.2. Bestyrelsen 

Den daglige ledelse varetages af bestyrelsen.  

3.3. Udvalg 

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

3.4. Valgbarhed 

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

3.5. Lønforhold 

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

4.1. Ordinært årsmøde 

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

4.1.1. Repræsentanter til årsmødet 

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

4.1.2. Stemmeret  

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

4.1.3. Berettiget repræsentanter  

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

4.1.4. Antal licenser 

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

4.1.5. Unionskontingent  

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

4.2. Afholdelse af årsmødet 

Ju-Jitsu Danmarks årsmøde afholdes hvert år i juni. De år, hvor DJU afholder repræsentantskabsmøde, 
afholdes Ju-Jitsu Danmarks årsmøde dagen før dette.  
Indkaldelse jvf. DJU’s vedtægter §8 h. 
Forslag der ønskes behandlet på det ordinære årsmøde, fremsendes til DJU’s kontor senest den 15. april. 
Forslag til kandidater til tillidsposter, hvortil der ikke er fremkommet kandidater, kan ske på årsmødet. 

4.3. Vedtægtsændringer 

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

Dagsorden på ordinært årsmøde: 
Kontrol af repræsentanter 
Valg af dirigent 
Valg af referent 
Godkendelse af formandsberetning 
Godkendelse af regnskab 
Indkomne forslag 
Valg af tillidsposter, bestyrelse & udvalg 
Eventuelt 

4.5. Ekstraordinært årsmøde 

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

5. BESTYRELSEN 

5.1. Ansvar 

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

5.2. Bestyrelsens sammensætning 

Bestyrelsen består af min. 3 og max. 5 personer efter årsmødets vurdering: 
Formand 
Sekretær 
Økonomikoordinator 
Evt. bestyrelsesmedlem 
Evt. bestyrelsesmedlem 

5.3. Valgperioder 

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

5.4. Bestyrelsesmøder 

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

5.5. Indkaldelse til bestyrelsesmøder 

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

5.6. Godkendelse af ændringer 

Sektionsbestyrelsen skal godkende ændringer i/rettelser af reglementer, bestemmelser og øvrige retningslinjer 
for/i Ju-Jitsu Danmark. 
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5.7. Ledige poster 

Bliver en bestyrelsespost eller en anden tillidspost ledig i en valgperiode, konstituerer bestyrelsen selv en 
suppleant. 
Konstitueringen har gyldighed til førstkommende årsmøde. 

5.8. Repræsentanter i hovedbestyrelsen 

Har Ju-Jitsu Danmark ret til flere medlemmer i DJU’s hovedbestyrelse end formanden, udpeges  
den/de øvrige repræsentant(er) af bestyrelsen blandt den udvidede bestyrelse. 
 

6. UDVIDET BESTYRELSE 

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

7. ØVRIGE TILLIDSPOSTER OG UDVALG 

 
Aktivitetskoordinator .............. Bestyrelsen - efter indstilling fra årsmødet 
 
Projektkoordinator .................. Bestyrelsen - efter indstilling fra årsmødet 
 
Information (min. 2 pers. – max. antal efter udvalgsformandens vurdering) 
Formand .................................... Årsmødet 
Udvalgsmedlem(mer) ................ Årsmødet 
 
Teknik (antal personer i en stilarts Teknikudvalg (stilartsudvalg) bestemmes af det relevante dankollegie) 
Formand ........................ ........... Udpeges af bestyrelsen 
Ju-Jutsu ansvarlig ...................... Udpeges af det relevante dankollegie ved alm. stemmeflertal  
Jiu-Jitsu ansvarlig ...................... Udpeges af det relevante dankollegie ved alm. stemmeflertal 
Aikido ansvarlig ......................... Udpeges af det relevante dankollegie ved alm. stemmeflertal 
 
Det kan besluttes på årsmødet, at en sammenslutning af klubber, der samlet har over 200 licenserede 
medlemmer, kan få en repræsentant i Teknikudvalget.    
 
Bredde (min. 3 pers. – max. antal efter udvalgsformandens vurdering) 
Formand .................................... Årsmødet 
Udvalgsmedlemmer ................... Årsmødet 
 
Sports (min. 3 pers. – max. antal efter udvalgsformandens vurdering) 
Formand (Sportschef ................. Årsmødet 
Landstræner .............................. Bestyrelsen - efter indstilling fra Sportsudvalget 
Talent-/Disciplin trænere ........... Bestyrelsen - efter indstilling fra Sportsudvalget  
 
Stævne / Dommer (min. 3 pers. – max. antal efter udvalgsformandens vurdering) 
Formand .................................... Årsmødet 
Dommeransvarlig Årsmødet 
  
Stilartsudvalg 
Hver stilart opretholder et dan-kollegie, som mødes mindst én gang årligt. Her udpeges medlemmer af 
stilartsudvalget og stilartens repræsentant (stilartsansvarlig) i Ju-Jitsu Danmarks teknikudvalg. 
 
Dan-kollegie 
Alle aktive dan-bærere er medlemmer af dan-kollegiet for den stilart de er dan-gradueret i. Herudover har 
klubber uden deltagende dan-bærere ret til at sende en repræsentant til dan-kollegiemøderne. Et dan-kollegie 
mødes minimum en gang årligt.   
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8. ANSVARSOMRÅDER 

8.1. Aktivitetskoordinering 

Aktivitetskalender 
Koordinering mellem udvalg 

8.2. Projektkoordinering 

Koordinering af projekter 

8.3. Informationsudvalget  

Information 
PR & markedsføring 
Medlemsrekruttering 
Image 
Hjemmeside 

8.4. Teknikudvalget  

Fælles sportsudvikling 
Kontakt til øvrige udvalg 
Etikette / Dojokun 
Valg af instruktører til trænerhuset 
Stilartsansvarlige: 
Pensum (alle målgrupper) 
Gradueringer 
Uddannelse af instruktører 
Uddannelse af gradueringsdommere, herunder reaktionsbanedommere 

8.5. Breddeudvalget  

Medlemspleje  
Aktiviteter for alle aldersgrupper, herunder: 
Træningslejre og kurser 
Tekniktræning (afholdelse) 
Konkurrencer (afholdelse) 
 
Udvælgelse af instruktører samt det tekniske indhold på kurser sker i samråd med formanden for 
teknikudvalget). 

8.6. Sportsudvalget 

Konkurrencer - regler 
Eliteaktiviteter 
Internationale tilhørsforhold 

8.7. Stævne- dommerudvalget 

Konkurrencer - regler 
JJIF-dommere 
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9. KARANTÆNEBESTEMMELSER 

9.1. Karantæne af medlemmer 

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

9.2. Karantæne af klubber 

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

9.3. Ret til udtalelse 

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

9.4. Anke 

Enhver karantæne kan indankes for DJU efter gældende bestemmelser. 
 

10. HÆDERSTEGN 

10.1. Tildeling af ærestegn 

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

11. OPLØSNING AF JU-JITSU DANMARK 

11.1. DJU’s vedtægter 

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

11.2. Ju-Jitsu Danmarks midler 

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