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Fotos fra forsiden, er venligst stillet til rådighed af: 

 

 

 

Foto 1 

Mathias Madsen i kamp 

Fotograf: EJU 

 

 

Foto 2  

Studiekreds i foredragssalen på Judo Danmarks sommerlejr 2019 på 

Gerlev Idrætshøjskole 

Fotograf: Søren Studsgaard 
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Stemmeantal ved årsmødet 

 
Formandens beretning 

Årsberetninger fra udvalgene 

Regnskab/Budget 
 
 
Forslag 1 - 4 
 

Kandidatlisten 
 
Diverse 
Judo Danmarks Love 
Referat Årsmøde 2019 
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Århus d. 29/5 2020    
 

Judo Danmarks ordinære årsmøde 2020 
 

 
 
Til Judo Danmarks klubber                           
 
Hermed indkaldes 2.gang til ordinært årsmøde 2020 jævnfør Judo Danmarks love og  
Dansk Judo og Ju-Jitsu Unions love. 
 
 

 
 
Mødet afholdes lørdag d. 13. juni 2020 kl. 10.00 
 

Idrættens Hus 
Brøndby Stadion 20 
2605 Brøndby 
 
 
 

                           
 
 

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

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

• Have betalt Unionskontingent rettidigt 

• Have indsendt oplysningsskema til DIF 

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

 
 
 
 
Tilmelding til årsmødet, skal ske via DJU portalen 
 
 
 
 
I forbindelse med årsmødet vil Judo Danmark gerne invitere 2 repræsentanter fra 
hver klub til frokost d. 13 juni i Idrættens Hus.  
  
Dette sker via tilmelding i DJU Portalen senest d. 7. juni 2020.  
  
Hvis der ønskes overnatning, bestilles det direkte til hotellet.   
 
 
Medlemmets repræsentation på årsmødet udøves af den klub, som medlemmet er 
tilsluttet.  
 
Senest 1 uge før årsmødet skal klubberne meddele unionens kontor, hvor mange der 
repræsenterer klubben 
 
 
Det er mit håb at så mange som muligt, møder op og præger udviklingen i Judo 
Danmark. 
 
 
 
 
 
På Judo Danmarks vegne. 
 
 
Søren Studsgaard 
Formand 
 



**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
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 Judo Danmark 2019/2020 
 
 
Formandsberetning  
V/Søren Studsgaard 

 

Indledning 

Formandens beretning er sammen med udvalgenes beretninger, hele Judo Danmarks 
skriftlige beretning for sæsonen 2019/2020. 
 
 
Dødsfald 
  
Anders Lindberg,  
 
Anders var gennem stort set hele sit liv en engageret judo-personlighed. Han har altid væ-
ret en dedikeret ildsjæl, som har brændt for at gøre en forskel i alle de sammenhæng han 
har færdes.  
 
Anders har altid sagt tingene som de var, og der blev ikke lagt fingre imellem. Dette gjaldt 
både til udøvere på måtten, ledere på årsmøder, dommerkolleger og andre, han mødte i 
judo-verdenen. Anders havde et kæmpe judo-hjerte, og han var god til at skabe debat og 
dialog. 
 
Anders startede i Tomoe Kolding i 1973 og han var i mange år en af de absolutte hoved-
kræfter i Tomoe. Han besad gennem årene en mængde poster, heriblandt diverse besty-
relsesposter, træner, kæmper og igangsætter. Anders var også en fast del af Tomoes 
kamphold i mange år. Mange aktive judo-udøvere kan takke Anders for et kæmpe bidrag 
til deres judo-udvikling. 
 
Samtidig med hans store engagement i klubben, blev der også tid til at arbejde for DJU og 
Judo Danmark. Anders har siddet i DJUs appeludvalg siden 2002, og har med sit indgå-
ende kendskab til DJU, været et meget værdsat og respekteret medlem. 
  
Anders har også været medlem af Klub- og Presseudvalget, Kommunikationsudvalget 
samt Veteranudvalget, hvilket igen viser hans store engagement i sporten.  Anders fik Ju-
do Danmarks fortjensttegn i 2012. Han var blandt andet dommer, gradueringsberettiget, 
stævneleder og danbærer. Og de seneste år har han endvidere frivilligt håndteret måtter 
og udstyr i det jyske. 
 
En stor judoka og kammerat er her ikke mere. 
 
 
Æret være Anders’s minde 
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Årsmødet 2020 er mit andet som formand for Judo Danmark, og det markerer dermed af-
slutningen på min første to-års periode som formand for vores forbund. Det har været en 
utroligt spændende og lærerigt periode for mig, og jeg vil gerne takke for den tillid, årsmø-
det i 2018 viste mig. Det har være en fornøjelse at lære de andre bestyrelsesmedlemmer 
at kende, og det har været konstruktivt at møde judo-folk fra hele landet med en helt ny 
vinkel som formand for forbundet. 
 
Som ny på posten, har det været naturligt at kigge på, hvordan tingene har været lavet 
hidtil. Hvilke ting er fornuftige at fastholde uændrede – og hvilke ting vil man gerne give en 
ny drejning eller en lidt anden fokus. Sådan har samarbejdet i den ”nye” bestyrelse også 
fungeret. Vi har haft en rigtig god sparring med hinanden på forskellige områder – det har 
været meget værdifuldt. I min rolle har jeg forsøgt at sætte mig præg, hvor jeg har fundet 
det relevant, og jeg har forsøgt at bidrage til at fastholde mange af de gode elementer, der 
indgår i arbejdet omkring judosporten i Danmark.   
 
Jeg har efter moden overvejelse besluttet mig for at genopstille til posten. Selvom det er 
spændende, er det også en meget tidskrævende post, og en del af tiden går naturligt nok 
med ting, som faktisk ikke er særligt spændende. Omvendt, så motiverer det mig meget at 
få lov at bidrage med det, jeg kan til udviklingen af dansk judo. Samtidig har jeg lært så 
mange stærke judo-profiler i bestyrelse, udvalg og klubber at kende rigtig godt -  så min 
samlede beslutning blev et klart JA til at stille mig til rådighed i endnu en periode, hvis 
Årsmødet igen vil vise mig den tillid. 
 
Årsmappen indeholder traditionen tro; bilag med diverse resultater, referater og love. Jeg 
har valgt at udlade noget af det mere historiske materiale i forhold til tidligere år, men dette 
vil fortsat blive opdateret og kan tilgås via nettet.  
  
Af omkostningsmæssige årsager, har vi valgt kun at trykke nogle få eksemplarer af 
årsmappen, mens udsendelsen af mappen foregår digitalt. Jeg håber der kan bakkes op 
herom. 
 
Formandens beretning vil som altid berøre flere områder, og nogle af disse bliver uddybet 
nærmere i udvalgenes beretninger. 
 
Vi kan ikke hylde de frivillige ildsjæle nok, de er med til at gøre forskellen i klubberne og i 
Judo Danmark. De frivillige er krumtappen i Judomotoren og vi skylder dem alle en stor 
tak. 
 
 
 
Ildsjæle og nye klubber 
 
En stor velkomst til de nye formænd og bestyrelsesmedlemmer i klubberne der er kommet 
til i årets løb, vi glæder os til at samarbejde med jer.  
 
Også en stor tak til dem der er gået af som ledere rundt om i klubberne. Jeres indsats har 
været værdsat, og takken til alle frivillige i vores sport kan ikke gentages for ofte.  
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Tak til dem der fratræder i Judo Danmark….eller…hov….det er et ganske særligt år, idet vi 
er i den helt specielle situation at alle udvalgs- og bestyrelsesmedlemmer på dette årsmø-
de har valgt at fortsætte på deres post. I har gjort en kæmpe forskel og har været med til 
at holde vores organisation kørende – og jeg er utroligt glad og stolt over, at I alle har øn-
sket at fortsætte. Samtidig skal der naturligvis lyde en opfordring til, at alle, som har lyst til 
at sætte sit præg på udviklingen af dansk judo, melder sig under fanerne til de poster, man 
måtte finde mest relevante.  
 
Vi kan byde velkommen til 2 nye klubber: Fanø Judo Klub og Skjern Judo Klub. Begge 
klubber er opstartet af erfarne judo-folk, og begge klubber er kommet flot i gang. Velkom-
men til de nye klubber – og et kæmpe skulderklap til de energiske profiler, som står bag 
dem. 
 
 
 
 
Sportslige højdepunkter 
 
Tidligere år har der været tradition for, at formandens beretning indeholder en gennem-
gang af de sportslige højdepunkter der har været siden sidste årsmøde. Da såvel lands-
træner og Sportsudvalg har udarbejdet meget fyldestgørende årsberetninger, vil jeg i år 
nøjes med at henvise til disse beretninger. 
 
Dog kan jeg ikke undlade at nævne, at vi har haft 3 elitekæmpere, som har rejste verden 
rundt for at samle points til kvalifikationen til OL i Tokyo. Atleterne har perioden igennem 
ligget ganske fornuftigt på ranglisterne, og i samarbejde med landsholdsstaben havde de 
tilrettelagt et spændende program for de resterende point-givende stævner i håbet om at 
få Danmark repræsenteret ved OL. Også her har Corona-virusets hærgen sat sine spor, 
og al international judo ligger stille, og OL er udskudt med et år. Her holder vi naturligvis 
fokus, og er klar til at genoptage det målrettede arbejde, så snart stævnerne genoptages. 
 
 
 
 
Internationalt IJF/EJU 
 
Det er yderst spændende (men også tidskrævende) at repræsentere dansk judo i det in-
ternationale samarbejde. Jeg har utvivlsomt stadig meget at lære, men det er mit indtryk, 
at dansk judo har et godt navn i EJU og IJF, og jeg synes vi har et godt samarbejde, her-
under naturligvis også mellem de skandinaviske lande. 
 
International støtte: 
 
Emilie Sook, Lærke Olsen og Mathias Madsen har fået tilskud til ophold og forplejning ved 
flere olympiske trænings camps (OTC) fra den Europæiske Judo Union.  
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Det internationale forbund, IJF, har støttet Emilie og Lærke med træner ved flere Grand 
Prix. 
 
Judo Danmark har indgået aftale med IJF omkring internationalt samarbejde om ”Safe 
Fall”-projektet. 
 
Vi takker IJF og EJU, uden den støtte havde det været meget svært økonomisk for Dan-
mark at deltage og forsøge at kvalificere en kæmper til OL 2020 (som dog nu er udsat til 
2021). 
 
 
Strategi  
Som det har været kommunikeret tidligere, har Danmarks Idræts forbund (DIF) valgt en ny 
måde at fordele de økonomiske midler til forbundene på. Det tidligere system var en slags 
”provisionsløn”, hvor vi fik midler fra de aktiviteter vi lavede ved udfyldelse af en mængde 
rapporter. Rapporterne gav point som så udløste en sum penge. 
 
Det var et yderst besværligt administrativt system at have med at gøre. 
 
Judo Danmark har i samarbejde med DJU udarbejdet en stategisk plan, som gælder fra 
2018 til 2021 - altså i 4 år! Det er et ganske langt tidsperspektiv i en så omskiftelig verden, 
som idrætten jo er. Men omvendt er det sundt at tage et længere perspektiv ind, når vi 
vurderer hvilke initiativer, vi ønsker at gennemføre. 
 
Det har været og er et kæmpe projekt i DJU at få lavet fælles strategier for hele unionen. 
Vi rapporterer halvårligt til DIF på fremdriften i vores planer, og det er en spændende pro-
ces at arbejde på en måde, så vores aktiviteter løbende styrker vores sport – samtidig 
med at det skal give mening i forhold til rapporteringen til DIF 
 
Det er nævnt tidligere flere steder, men for en god ordens skyld, kan det nævnes, at der 
arbejdes i følgende 3 spor: 
 

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

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

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

Til disse tre overordnede spor er der beskrivelser af resultatmålet, delmål for hvert år og 
procesmål og indsatser, hertil kommer at der skal sættes økonomi bag alle målene i alle 4 
år. Og under sporene ligger der naturligvis en række konkrete aktiviteter. 
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Årsmøde 2019 
Til dette årsmøde er der kun kommet ganske få forslag. Forslagene kommer fra Stævne-
udvalget, og omhandler den løbende udvikling af vores turneringsformat. Jeg synes det er 
et utroligt vigtigt emne, og jeg håber vi kan få en god debat herom. Jeg oplever at vi har et 
meget dynamisk og nytænkende Stævneudvalg, men de gode ideer og tanker får jo kun 
skabt vækst, hvis vi får dem diskuteret igennem – og efterfølgende bakker op om vores 
beslutninger. 
 
 
 
Årsmøde 2019 
 
Årsmødet 2019 var et konstruktivt årsmøde. Det var første gang for mig som bestyrelses-
formand, og dermed var det første gang for den ”nye” bestyrelse, vi var værter ved årsmø-
det. 
 
Personligt følte jeg en god opbakning til bestyrelsen, og jeg oplevede mange konstruktive 
dialoger. Ikke alle punkter er vi alle fuldstændig enige i – og sådan skal det være ! Særligt 
når uenigheden fra alle sider udspringer af et stort judo-hjerte, er diskussioner uundværli-
ge. 
 
Judo-fagligt fik vi vedtaget ændringer til stævnereglementerne, og jeg synes der er god 
grund til at rose vores stævneudvalg for at tage opgaven med udviklingen af vores stæv-
neformater alvorligt.   
 
 
 
DM 2019 
 
Et fantastisk DM blev afholdt i Fredericia. For første gang benyttede vi et format, hvor A-
kæmperne var på måtten om lørdagen, mens B-rækken blev udkæmpet om søndagen. 
 
Som altid er der godt og mindre godt, når man skal evaluere ændringer i stævneformater, 
og et meget kyndigt Stævneudvalg er meget opmærksomme herpå, når fremtidens turne-
ringer skal udvikles. Alt i alt var DM i Fredericia en succes – en stor tak skal lyde til klub-
ben.  
 
Danish Open 
 
D.8-11. februar 2020 i Vejle. 
 
Danish Open 2020 blev et stort og flot stævne. Med rekord-stort deltagerantal og en kæm-
pe indsats fra Vejle Budo Klub, blev det et af de mest imponerende stævne på dansk 
grund nogensinde. Stævnet er gradvist blevet større og mere internationalt, siden den før-
ste Matsumae Cup blev afholdt i 1988. Matsumae Cup afholdes hvert andet år, mens 
stævnet hedder Danish Open de øvrige år. 
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Vejle Budo Klub skal have en kæmpe tak, for at påtage sig den store opgave som det er at 
afholde et Matsumae Cup. Udover at afvikle et flot judo-stævne, har Vejle-folkene formået 
at skabe liv i hele DGI-huset, og har inddraget Kommune og erhvervsliv i et arrangement, 
som rækker langt ud over tatamien.   
 
Planlægningen af det næste Matsumae Cup er allerede i gang. Og både Vejle Budo Klub 
og Judo Danmark holder fast i relationerne til Tokai University, som er en vigtig komponent 
i overhovedet at kunne holde et stævner på dette niveau. 
 
Tak til Vejle Budo Klub for en helt enestående indsats, som har løftet Danish Open / Mat-
sumae Cup op i en internationale klasse. 
 
 
Sekretariatet 
 
Vores fælles DJU sekretariat i Idrættens Hus, består af følgende: 
 
Vini Nielsen - som primært tager sig af licenser, måttebestilling, e-mails og telefonopkald til 
DJU. 
 
Susanne Hasselgren - som bl.a. tager sig af opgaver med vores debitorforfaldsliste, DJU 
hjemmeside, rejsebestillinger/tilmeldinger til internationale stævner/camps. 
 
Karina Sørensen – som er vores DJU udviklingskonsulent og som er tovholder på en  
mængde tiltag. Karina har i den forgangne periode været på barsel, og i mellemtiden har vi 
uddelt hendes opgaver til Vini, Susanne samt en håndfuld frivillige. En del af Karinas op-
gaver har ligget stille under hendes barsel, men nu er hun tilbage og er i fuld gang med at 
genetablere sit arbejdsflow. 
 
Sekretariatet er omdrejningspunktet for hele DJU og sekretariatet har en professionel til-
gang til de mange opgaver i DJU. 
 
 
Bestyrelsen 
 
Bestyrelsen har afholdt 4 møder siden sidste årsmøde – herude over har vi haft korte drøf-
telser vis telefonmødefunktioner. Derudover er der meget hyppige kontakter på tværs af 
bestyrelsens medlemmer. At de fleste møder foregår telefonisk, betyder at vi kan mødes 
oftere og kortere samt med kortere varsel. 
 
Bestyrelsen har naturligvis ansvaret for den daglige drift, med budgetter og øvrige drifts-
opgaver. Bestyrelsen har arbejdet godt sammen. Det er ikke alt vi er enige om men ved 
konstruktiv argumentation finder vi løsningerne, og humøret og gejsten oplever jeg som 
meget høj. 
 
Bestyrelsen forlængede i forrige periode i samarbejde med Eliteudvalget kontrakten med 
vores landstræner Peter Scharinger, så hans kontrakt rækker til udgangen af 2020. Idet 
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OL er udskudt med et år, har vi endvidere indgået aftale med Peter om, at vi forsætter 
samarbejdet indtil udgangen af 2021. 
 
 
 
Økonomi 
  
Judo Danmark kommer ud med et overskud i regnskabet 2019 på kr. 273.244,-. Vi havde 
budgetteret med et underskud, idet vi særligt landsholdets aktiviteter har været øget, sær-
lig med fokus på fuldtidslandstræner og OL-kvalifikation. Gennem diverse donationer er 
det imidlertid lykkedes at skabe overskud, hvilket er meget tilfredsstillende.  
 
Forklaringen på resultatet ligger også i, at bestyrelsen som lovet på sidste årsmøde har 
strammet op på opfølgningsstrukturen i 2019, og vi forventer også at holde budgettet for 
2020. 
 
Budgettet for 2020 har bestyrelsen valgt at holde på nogenlunde samme niveau som 
2019. Året bliver meget specielt grundet corona, men vi har besluttet at understøtte sam-
me høje aktivitetsniveau. 
 
Vores tilskud fra DJU er faldende, da vi bruger flere penge på ansatte, der på den lange 
bane skal genere flere midler til Judo Danmark/DJU, via flere aktiviteter.  
 
 
Det vedlagte regnskab med budget i årsmappen, er Judo Danmarks regnskab - Ikke 
DJUs. 
 
DJUs regnskab bliver godkendt på repræsentantskabsmødet i DJU hvert andet år, næste 
gang i 2021.  
 
 
Nordisk samarbejde og internationale møder 
 
De nordiske lande har et fint samarbejde på formandsniveau. Vi har lidt de samme udfor-
dringer med økonomi, medlemmer, trænere m.v. Særligt har Danmark og Norge nogle 
meget identiske problemstillinger, mens Sverige er lidt længere fremme i udviklingen. 
Samarbejdet giver god inspiration mellem landene. 
 
Alene er vi jo mindre judolande, men sammen er vi politisk stærke og en fælles nordisk 
stemme er noget man lytter til i EJU og IJF. Den nordiske måde at tænke demokrati og 
politik, er væsentlig anderledes end i mange andre lande, og vi er enige om at bestræbe 
os på at sikre, at disse værdier bringes ind i det internationale samarbejde i EJU og IJF. 
 
Ordinære IJF kongres  
 
Kongressen blev afholdt d. 22. august 2019 i Tokyo, Japan i forbindelse med VM i judo.  
Fra Danmark deltog undertegnede og teknisk chef Lars Maagaard. 
Rapporter fra alle EJU’s udvalg blev gennemgået. 
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Der blev vedtaget en mængde mindre rettelser i IJF’s love. 
Som altid ved kongresser, var der møder med vores nordiske kolleger. 
IJF fejrede at de olympiske lege er tilbage Japan, og der blev udråbt en særlig judoka fra 
hvert OL, der er afholdt siden 1964, hvor judoen kom på det olympiske program. 
 
hDet mest markante indtryk som repræsentant for et lille forbund fra et lille land er, hvor 
enormt stor judo-sporten er i andre nationer. Det kan være meget inspirerende – men og-
så nærmest frustrerende at opleve. Samlet set bør det være en inspirationskilde til, hvor 
judoen kan bringes hen. Også i Danmark.  
 
 
 
Afslutning 
 
Alle de gode resultater og spændende begivenheder har kun været muligt gennem en 
meget engageret og utrættelig indsats af hele Judo Danmark. Hver en frivillig leder og 
træner, hver en forælder, hvert et klubmedlem bidrager til en kæmpe indsats, som med 
små nøk udvikler vores sport og giver gode oplevelser. 
 
Der skal således herfra lyde en meget stor tak til alle vore medlemmer og klubber samt til 
DJUs hovedbestyrelse, DJUs sekretariat, bestyrelsen, udvalgene, sponsorerne, dommer-
ne, trænerne og forældrene for endnu flot indsats i 2019/20.  
 
Tak for den opbakning, som jeg møde ved stævner, telefonopkald og andre henvendelser.  
 
En stor tak til alle jer klubber der velvilligt stiller lokaler og arbejdskraft til rådighed for Judo 
Danmarks aktiviteter.  
 
Ligeledes en tak til, Danmarks Idræts forbund, Tokai, EJU, NJU og IJF.  
 
Jeg glæder mig til årsmødet d.13. juni. Jeg håber at rigtige mange møder op og giver jeres 
bidrag til dansk judos fortsatte udvikling.  
 
 
 
 
Judo er en sport for livet. Sporten er ikke et spørgsmål om elite eller bredde – de er 
hinandens forudsætninger.  
 
 
Med de bedste judo-hilsener 
 
Søren Studsgaard 
Formand  
Judo Danmark 
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 Judo Danmark 2019/2020 
 
Årsberetning fra Breddeudvalget 
 
Udvalgene under Breddeudvalget laver deres egne beretninger. 
 
Skolejudo/Fit First 
Judo Danmark råder over 500 m2 puzzlemåtter i øst og 500 m2 puzzlemåtter i vest samt 10 kasser 
med lånegier primært i størrelserne til indskolingselever 0-3 kl. 
Måtter og gier er leveret af det Internationale Judo Forbund (IJF) i forbindelse med samarbejde 
omkring skolejudo. 
Udstyret er gratis at låne, så længe lager haves forudsat, at man lever op til forventningerne for-
bundet hermed. Da vi er ved at lave et samlet overblik over, hvor udstyret befinder sig, vil det væ-
re en stor hjælp, hvis i sender en mail til breddeformand@judo.dk, såfremt i på nuværende tids-
punkt har forløb i gang, hvor i har lånt udstyr fra Judo Danmark. 
 

Forventninger til klubberne 

Klubberne sørger for: 
● Koordinering med Judo Danmark om forløbet m.v. 
● Intern afklaring omkring projektet, og de resurser klubben råder over. 
● Instruktører, som underviser på skolen. 
● Feedback/evaluering til Judo Danmark efter endt forløb. 
● At forløbet varer minimum 4 uger. 

 

Forventninger til Judo Danmark 

Judo Danmark sørger for: 
● At stille judogier til rådighed for elever i indskolingen 0-3 klasse. 
● At stille puzzlemåtter til rådighed. 
● Gratis judogi til hovedinstruktøren. 
● At hjælpe med kommunikationen til skolen, koordinering ml. instruktør og skolerne samt 

koordinering af judogier og måtter, hvis klubben ønsker dette. 
● At få feedback/evaluering fra skolen. 

 
IJF har lavet en skolejudoportal, hvor lærere og instruktører kan oprette en profil og få adgang til 
vidensdeling på tværs af landegrænser. Meget af materialet er blevet oversat til dansk, men man 
skal huske at vælge det under sprog. Siden kan tilgås via dette link. https://schools.ijf.org/ 
 
Mere information omkring skolejudo/Fit First kan findes på hjemmesiden under For klubberne -> 
Skolejudo, hvor du også kan finde en elektronisk formular til anmodning om udstyr og afhentning 
af udstyr. 
 

mailto:breddeformand@judo.dk
https://schools.ijf.org/
https://sites.google.com/judo.dk/judo-danmark/for-klubberne/skolejudo?authuser=2
https://sites.google.com/judo.dk/judo-danmark/for-klubberne/skolejudo?authuser=2
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Netværksmøder 
Den 25. maj 2020 blev der afholdt et succesfuldt online netværksmøde. Referat kan findes på 
hjemmesiden under Om Judo Danmark -> Dokumenter -> Referater -> Arkiv. 
En af tingene, der blev talt om, var muligheden for at klubberne fik adgang til at opdatere en ka-
lender, der indgår i det samlede årshjul for Judo Danmark. Denne mulighed er blevet implemente-
ret under kalenderen “Klubarrangementer”. Hensigten er, at klubberne selv kan få mulighed for at 
tilføje åbne arrangementer, som de selv organiserer, og gerne vil reklamere for igennem Judo 
Danmarks kalender, så den kommer til at fungere som et årshjul.. 
Det kunne eksempelvis være: 

● Stævner 
● Sociale arrangementer 
● Fællestræninger 
● Jubilæer og receptioner 

 
Ønsker man adgang til kalenderen, kan man udfylde anmodningen på hjemmesiden under Kalen-
der -> Klubarrangementer -> Anmodning om at kunne tilføje arrangementer til kalenderen. Mak-
simum 2 personer fra hver klub, kan få adgang. Man kan stadig anmode Kommunikationsudvalget 
om at tilføje arrangementet til kalenderen. 
Som altid opfordres der til deltagelse på netværksmøderne. Det er herigennem, Judo Danmark og 
klubberne imellem kan spille hinanden stærkere. 
 
Breddestrategi 
Der er blevet arbejdet på en breddestrategi for Judo Danmark samt et styringsdokument for de 
relaterede opgaver. Det har resulteret i følgende: 
 

Vision 

At judo bliver det naturlige valg for personlig fysisk og psykisk udvikling i Danmark. 
 

Mission 

● Forbundsudvikling: Værdisæt og leveregler, herunder reglementer,research og infrastruk-
tur. 

● Judoformer: Udvikling af forskellige judoformer til at understøtte, at det naturlige valg for 
motion og personlig udvikling falder på judo. 

● Klubservice: Udvikling af vidensdatabase med turnkey koncepter til fri afbenyttelse af klub-
berne samt opbevaring og styring af låneudstyr. 

● Salg og marketing: Udvikling af reklamemateriale målrettet de enkelte judoformer og re-
kruttering til disse. 

● Uddannelse: Definering af anbefalede minimumskompetencer for frivillige på flere niveau-
er i de danske judoklubber samt udvikling af uddannelseshus. 

 

https://sites.google.com/judo.dk/judo-danmark/Bestyrelsen/dokumenter-under-om-judo-danmark/referater?authuser=2#h.p_JorQ2623Atms
https://forms.gle/B2AK4bUpqPr95NX76
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Værdier 

● Fysisk og mental udvikling. 
● Effektiv udnyttelse og brug af fysisk såvel som psykisk energi. 
● Kultivering af viden og moral, herunder ære og integritet. 
● Relationen til en selv og andre, herunder respekt. 
● Bidrage til samfundet og den almindelige dannelse. 

 
Alle foreslåede indsatser er/vil blive kategoriseret under de fem hovedoverskrifter i missionen. 
Styringsdokumentet fungerer som et værktøj til at holde fokus på prioriterede opgaver og deres 
status. 
 
Pædagogisk idrætskonference i Idrættens Hus 
Holger-Henning Frahm Carlsen, Julie Østergaard og Flemming Otvald Jensen skulle have repræsen-
teret Judo Danmark på Pædagogisk idrætskonference for VIA UC og DIFs certificerede Idrætsinsti-
tutioner og Idrætsdagplejere 0-6 årige, lørdag den 28. marts i Idrættens Hus. 
 
Formålet var at gennemføre to workshops under overskriften “Judo - Sikre fald og et fantastisk 
pædagogisk værktøj” med henblik på at få Judo ud i institutioner og børnehaver. 
Grundet coronavirus er konferencen indtil videre udskudt til lørdag den 19. september 2020. 
 
Ungdomsfællestræninger for bredden 
I weekenden den 28-29 september 2019 skulle den første af en række ungdomsfællestræninger 
for bredden gennemføres. Fokusområdet var Judo for sjov og socialt samvær. Desværre måtte 
arrangementet aflyses grundet manglende tilslutning. 
En ny dato vil blive meldt ud, når coronasituationen tillader at vi igen kan træne sammen. Vi håber 
på stor tilslutning. 
 
Udviklingskonsulenten 
Karina er nu tilbage fra sin barselsorlov, og vi glæder os til samarbejdet og ikke mindst den gode 
sparring. 
 
Tumlinge 
I 2019 blev det første tumlingetræf i Judo Danmarks historie gennemført med stor succes. Det var 
tanken, at der igen i 2020 skulle afholdes et tumlingetræf, men grundet coronasituationen, er det 
ikke sikkert, det bliver en realitet i 2020. Men en ting er sikkert. Der kommer mere af det i fremti-
den. 
Der er taget kontakt til Brydeforbundet, som ikke er afvisende overfor et samarbejde omkring et 
tumlingetræf for de mindste. 
I september 2019 gennemførte Brydeforbundet et trænerkursus for “Tumlehold (3-5 år)” i Hor-
sens og Ballerup, hvor Judo Danmark også havde deltagere med. 
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 Judo Danmark 2019/2020 
 
 
Årsberetning fra Dommerudvalget 
 
Sæsonen 2019-2020 har været noget speciel for os alle også på dommer siden, det har 
langt fra budt på så mange kampe og dømme som vi ellers har mulighed for.  
 
Når det så er sagt har vi dog siden sidste årsmøde ikke lagt på den lade side, vi har bla. 
Været ude og dømme, ungdomsturneringer, 5 mands hold, Dm hold, Dm samt Matsumae 
Cup, samt afholdt et velbesøgt Dommerseminar.  
 
Til de få ungdomsturneringer vi nåede at have i denne sæson stillede vi op med de fleste 
af de dommere vi har i Danmark og som er aktive, og som i så i den forbindelse kan se, vil 
vi gerne have flere til at melde sig til dommer tjansen, der er altid plads til flere.  
 
I September 2019 afholdte vi et Dommer seminar, hvor vi gennemgik de sidste små juste-
ringer som skulle komme frem mod det nu desværre aflyste OL. Denne dag var med rigtig 
god deltagelse både af de nuværende dommere i Danmark, trænere og et par nye kom-
mende dommere, så alt i alt en god dag i vejle med masser af hygge og lærring.  
 
Ved Danmarksmesterskaberne i Fredericia deltog vi fra dommer siden med et stærkt hold 
fra hele landet, men trods stort fremmøde var vi ikke nok dommere til at dække de 5 måt-
ter, hvilket resulterede i at vi måtte få hjælp fra vores venner fra Sverige, som stillede op 
med 4 dommere.  
 
Til samme DM havde vi 4 personer oppe til eksamen, 2 personer til B licens og 2 til A Li-
cens. Og herfra skal der lyde et stort tillykke med eksamen til jer alle, da alle så flot be-
stod.  
 
På det Internationale niveau har vi været i gang, Ved et i den grad flot arrangeret Matsu-
mae Cup, her deltog et udvalg af Danske dommere side om side med de inviterede dom-
mer fra bla. Polen, Tyskland, Usa, Tjekiet, GB, Sverige, Norge, Irland, Japan, ja man kan 
rolig sige vi har gjort os bemærket i udlandet, da vi på denne måde skaber go forbindelse 
til de udenlandske dommere. Foruden at dømme til Matsumae Cup var der her et tilbud til 
alle dommere om at få et kursus i at dømme blinde judo, hvilket flere dommere deltog i, 
både danske og udenlandske. 
 
På IJF niveau har vi ikke været meget i gang, dog nåede Klaudia ud til et par stævner in-
den Corona lukkede det hele ned, hvilket også gjorde at vi ikke i år kom på noget EJU se-
minar, da det blev aflyst. 
 
Nu håber vi på vi inden alt for længe kan komme ud og i gang igen, men det lader desvær-
re nok vent på sig. Men en ting er helt sikkert, vi dommere glæder os lige så meget som 
alle kæmpere til at komme på måtten igen, og det skal vi nok komme.  
 
Desværre er der en af vores Danske dommer der desværre aldrig kommer på måtten igen, 
da vi i April måtte ta afsked med en altid humørfyldt, arrangeret, og vellidt Anders Lind-
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berg. Det var noget af et slag at få, da jeg ganske få dage inden Anders døde havde en 
lang snak med ham, og så nu hvor han ikke er her mere.  
 
Anders vil bliver husket for en person der altid var villig til at give en hånd hvor han kunne 
hjælpe, og i særdeleshed når det drejede sig om Judo og Judo dommer.  
 
Æret være Anders Lindberg’s Minde.  
 
De bedste Hilsner fra  
Dommerudvalget  
Jesper Gordon.  
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 Judo Danmark 2019/2020 
 
 
Årsberetning fra Gradueringsudvalget 
 
Gradueringsudvalg ser tilbage på et rigtigt godt og spændende år, med gode kurser og 
Nationalgraduering. 
 
Vi har naturligvis afholdt Katakurser og gradueringskurser sammen med 
mange engagerede judokaer. 
 
Disse kurser giver ofte anledning til gode diskussioner, som vi alle lærer 
rigtig meget af. 
 
Vi vil gerne ønske alle som har fået nye dangrader tillykke. 
 
11 har fået 1. Dan 
1 har fået 3. Dan 
 
Det er også dejligt og med stor glæde, at der er blevet uddelt 3 æresdangrader 
i år. 
 
Stort tillykke, det er meget velfortjent. 
 
Vi glæder os meget til et nyt og spænende år sammen med jer, hvor vi  
ser frem til en masse gode timer på judomåtterne. 
 
På gradueringsudvalgets vegne. 
 
Lars Maagaard 
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 Judo Danmark 2019/2020 
 
 
Årsberetning fra Kommunikationsudvalget 
 
Mit første år som formand for Kommunikationsudvalget er gået rigtig stærkt. Jeg var noget nervøs 
over at skulle overtage posten fra Lasse Weimar, der er en dygtig mand på IT siden. Dette modsat 
mig, der ikke har den store erfaring inden for medier og IT i det hele taget. Men når jeg selv skal 
sige det, er det gået rigtig godt. Dette skyldes især det team jeg dels overtog fra Lasse Weimar, 
samt med hjælp fra Søren Studsgaard. 
 
Vores allesammens Karina Sørensen har vi ikke fået meget hjælp fra, idet hun valgte at blive mor 
sidste år. Stort tillykke med det Karina, dejligt du er tilbage. 
 
Udvalget har fået input fra alle dele af landet, og jeg håber ikke at der er nogen, der føler sig over-
set. Jeg vil på udvalgets vegne gerne takke alle for deres bidrag til den sport, som vi alle elsker. Vi 
har gjort vores for, at nyheder m.m. er kommet på diverse judorelaterede medier hurtigst muligt. 
Jeg har hele tiden følt, at der er en forståelse for, at det er frivilligt arbejde. 
Jeg vil gerne her fremhæve udvalgets specifikke indsatser. Der er helt sikkert noget jeg har glemt. 
 
Rikke Berg har stået for: 

• Al info og diverse historier vedr. landsholdene  

• Hun har informeret vigtige medier vedr. eliten og OL (DIF, Reuters, TV2 sport, samt Team 

DK) 

• Udarbejdelse af "Corona safety" videoer. (sammen med sin mand, Landsholdstræner Peter 

Sharinger) 

• Kontakt til Team DK angående SoMe kommunikation op til OL 

Mathias Krabholm har stået for: 

• Rigtig mange opslag gennem FB mediet 

• Oprettelse og idé skaber til Judoforum, samt udarbejdelse af kriterierne for brugen af 

samme 

• Deltaget i diverse møder angående hvordan vi kan benytte os af de sociale medier fremad-

rettet, og samarbejde med DJU i denne henseende 

Marianne Nellemose Fredborg har stået for: 

• Udarbejdelse af skabelon til en FB årsplan 

• Deltagende i oprettelse af Judoforum 

• Udarbejdelse at kriterierne for opslag på Judo Danmarks online platforme 

• Diverse opslag på FB, specielt hastesager, som Søren Studsgaard har ønsket formidlet, her-

under Corona 

• Har været deltagende i processen omkring vores Coronategning 

• Samt et utal af ad hoc opgaver fra både den ene og den anden formand 
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Alt dette, samt en ubetinget loyalitet til vores forbund og udvalgets formand, gør at jeg med glæde 
kan oplyse om, at alle i udvalget forsætter på deres poster det næste års tid. Tusind tak for det. 
 
På kommunikationsudvalgets vegne 
John Norman Søndergaard 
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 Judo Danmark 2019/2020 
 
 
Årsberetning fra Mastersudvalget 
 
2019 startede med vores masters stævne i Odense hvor der denne gang, udover en masse dan-
skere også var deltagere fra Tyskland, Sverrig, og Ukraine. 
 
Vi havde også deltagere til nordiske mesterskaber, som blev afholdt i Finland flotte resultater af 
Boris Schuleit og Karsten Kaspersen som vandt guld. 
 
EM 2019 blev afholdt på Gran canaria, vi havde 2,5 deltager med Torben Hersborg mig selv og 
Micha Boghi. Micha Boghi stillede op for Moldova. Resultatet blev til en 7 plads og to 5 pladser. 
 
Årets Masters camp blev afholdt 13/09-14/09 træningen bød på fire træningspas afholdt af Frede-
rik Jørgensen og Tommy Marcias imellem træningspassende lørdag Underviste Sygeplejerske 
Jesper Friis-Hansen om behandling af judo relaterede skader samt forebyggelse. 
 
VM 2019 blev afholdt i Marrakesh 9-15 oktober og der havde vi en deltager som var Torben Hers-
borg. Torben fik en 7 plads 
 
I løbet af andet halvår har vi haft masters træninger i forskellige klubber som har været rigtigt hyg-
geligt, som vi også vil arbejde videre med at have i fremtiden. 
 
Jeg har været rundt i Europa både for at deltage i de forskellige turneringer men lige så meget for 
at møde de forskellige judokaer, der har med masters turneringer at gøre. 
Det er for at følge med i udviklingen af turneringerne, og for at synliggøre Masters Danmark, for 
hvis vi skal samarbejde på et tidspunkt er det trodsalt nemmere når vi har mødt hinanden.  
 
Masters turneringerne i Europa bliver større og større både for herre og damer, Vi vil i masters 
udvalget arbejde videre med at reklamere for disse forskellige turneringer og judo arrangementer, 
for vi har en masse dygtige judokaer i Danmark som sagtens kan konkurrerer på det niveau.   
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 Judo Danmark 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 relate-
rer sig til antidoping viden, der er god og relevant at have som 
eliteidrætsudøver. 
  
Modulerne kan gennemføres samlet, eller du kan tage ét ad gan-
gen. Efter hvert færdiggjort modul, kan du få tilsendt en mail med 
læringspunkterne fra modulet, og når alle moduler er gennem-
ført, 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 ”landstu-
neringen 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.  
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 

 
 

https://www.antidoping.dk/udgivelser/radgivning/udoverguide/
https://www.antidoping.dk/media/1226/udoeverguide.pdf
https://renvinder.dk/
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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 INITERI-
TATIVPULJE 
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 pro-
jektarbejdet. 
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.  
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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 carl-
sen@judo.dk 
 
Med venlig hilsen 
Holger-Henning Carlsen, dopingudvalget 

  
 

mailto:carlsen@judo.dk
mailto:carlsen@judo.dk


 

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” 

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 

Så er jeg tilbage på arbejdet.  

Sønnen og hunden venter på 

at jeg kommer hjem       

 

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

 

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      . 

 



Årsberetning 2019-2020

Stævneudvalget
v. formand Thomas Hansen
Haraldstedvej 15
DK–2700 Brønshøj
email: thomas.hansen.privat@hotmail.com
Phone: +45 3075–0966 28. maj 2020

Beretning fra Stævneudvalget

Sæsonen 2019-2020 er naturligvis præget af Corona-epidemien og nedlukningen af al sportslig
aktivitet fra primo marts og indtil videre. Helt konkret blev Kredsmesterskaber, Landsturnerin-
gen for hold og eet sæt ungdomsstævner aflyst. Amager har desuden måtte aflyse deres store
Copenhagen Open, der som ofte trækker mange kæmpere til fra nær og fjern. Derudover er andre
ikke så højt profilerede “private” stævner blevet aflyst. Alt sammen er det noget møj, men i det
mindste har vi undgået amerikanske tilstande så lidt godt er der jo kommet ud af det!

Men, udover denne klagesang er der et par tiltag i støbeskeen som jeg vil give ord med på vejen og
også fremtiden for vores kæreste eje: ungdomsturneringerne og Landsturneringen vil jeg komme
ind på.

Udvalget

Udvalget består af Alex Tvede og Lasse Hildingberg. Det er stadigvæk en fornøjelse at arbejde
sammen med dem i udvalget.

Stævneledere

I Jylland og på Fyn fungerer Simon Kruse på stævneleder medens undertegnede er ditto på Sjæl-
land. Det er en skrøbelig tilstand reelt uden backup/Plan B som skal afhjælpes. Jeg havde meldt
ud på JudoForum (fb-side) at jeg stopper efter indeværende sæson .. men det var åbenbart ikke
særligt skræmmende at dømme efter det forhold, at 0 (nul) meldte sig som backup! Konklusionen
er nu at jeg fortsætter under betingelse af at der melder sig en backup på Sjælland. Der skulle
derfor være sagt: “Hajime!”
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Landsturneringens andet år

Landsturneringen for 5-mandshold afsluttede sin første sæson 2. november 2019. AJS vandt
herrer-rækken; Lyngby dame-rækken; Århus i både drenge- og pige-rækkerne.

Amager Team Competition og Fredericia Team Competition blev afholdt i marts.

Kredsmesterskaber

VKM og ØKM aflystes p.gr.a. Corona.

Danmarksmesterskaber

DM afholdtes i Fredericia over to dage med “A” kampe om lørdagen og “B” kampe om søndagen.
Ved Årsmødet 2019 havde der været opbakning til det synspunkt at A- og B-DM skulle afholdes
således “under samme hat”, så det er planen for fortsætte hermed.

Deltagelsen var rimelig med 324 A-kæmpere og 105 B-kæmpere og der uddeltes 66 guldmedaljer
indenfor A-rækkerne.

I år afholdes DM i Svendborg.

Ungdomsturneringerne

Ungdomsturneringerne fungerede temmeligt fint i Jylland (som altid!) indtil landet blev lukket
ned. På Sjælland måtte vi aflyse et stævne (januar i Korsør); Helsingørs “judo-weekend” havde
ca 70 deltagere til lørdagens stævne og små 50 deltagere i de efterfølgende aktiviteter. Stævnet i
marts i Brøndby var fantastisk med > 120 deltagere – vi kunne næsten adskille piger og drenge
og vi kunne næste anvende “klassiske” kategorier.

Helsingør vil igen i år (hvis de får lov af kommunen) lave en judoweekend i september. Der er
ikke turnering i Jylland i samme weekend – så drag til Helsingør; deltag i stævnet og få en camp
med oven i hatten!

Planlægning: 2020 – 2025

Tak!

Vi er faktisk der hvor vi kan sige at vi har klubber der vil afholde ungdomsturneringer på “faste”
tidspunkter på året således at I i klubberne “altid ved” at “VKM? ... jamen det er da Herning
som altid! ”.
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Den aftale Stævneudvalget har med klubberne er at de, givet at deres vilkår ikke forandres
væsentligt, gerne vil booke haller mm “når der åbnes for booking” (typisk eet år ad gangen). De
datoer der specifikt er meldt ud via judo.dk er derfor tentative, men I skal vide at hensigten er
at stævnerne kommer at ligge på samme tid hvert år. I appendiks kan I se en oversigt

Forslag

Intet år uden forslag fra Stævneudvalget!

Vi har to forslag som grundlæggende “bare” handler om at vi i 2022 skal lægge DM i uge 25 i
2022. Årsagen er at DIF vil forsøge at skabe noget hipe omkring nogle små idrætsgrene ved at
koncentrere kræfterne omkring et TV-fremstød hvor mange specialforbundenes DM’er brændes
af på een gang. For en yderligere begrundelse henviser jeg til selve forslaget.

Det andet forslag handler om at give udvalget ret til at eksperimentere med reglementet for
Landsturneringen. Hensigten er naturligvis at skabe de bedste rammer for en holdturnering i
Danmark.

På Stævneudvalgets vegne

Thomas Hansen
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Appendiks: Stævneoversigt 2020 – 2025

SJÆLLAND JYLLAND
1. UT (jan/feb) Birkerød (jan/feb) Ørsø (Vendelbo i +1 uge

efter Bjert; UT i
+1 uge efter Vendelbo)

2. UT (mar/apr) Brøndby
(1. weekend marts)

Brønderslev
(uge 10)

3. Kredsmesterskaber Ramløse
(3. weekend maj)

Herning
(3. weekend maj)

——— sommerferie ———

4. UT (sep) Helsingør
(3. weekend sep)

Hoven
(1. weekend sep)

5. UT (okt) Korsør
(sidste weekend okt)

Skive
(næstsidste weekend okt)

6. Danmarksmesterskaber ——— bestemmes år til år ———

Sat med LATEX
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General information 

Selvom de fleste nok er ved at være godt trætte af emnet, så kan vi ikke komme udenom Covid-
19. For judoen i hele verden er i dén grad påvirket af COVID-19 og de restriktioner som denne 
pandemi har medført. Alle stævner, camps og arrangementer er blevet aflyst og vores kæmpere 
står uvidende tilbage og ved ikke hvornår de kan gå på måtten igen. De Olympiske Lege er rykket 
til sommeren 2021, men hvornår IJF Touren kan starte igen, er stadig uvist. Vores kæmpere er 
selvfølgelig frustrerede, men i Judo Danmark gør vi alt hvad vi kan for at bakke dem op og hjælpe. 
  
Efter en god snak med Søren Simmonsen (DIF) og med Lone Hansen (Team Danmark) 
Holder vi os løbende orienteret om situationen, ift. hvornår vi kan begynde at have mere kontakt 
og vend tilbage til Judo som vi kender det. 
Der er lige blevet åbnet for professionel sport, men da vores top kæmpere ikke er lønnet falder vi 
desværre ikke under denne kategori og vi må fortsætte som vi hidtil har gjort, med udendørs 
træning uden kontakt. 
I 3 fase i start Juni er må det være kontakt så længe det er udendørs, først i fase 4 må der være 
kontakt ved indendørs sport. 
Derfor fortsætter vi træningen udendørs. Vi træner i små grupper af max 10 personer. Vores 
landsholdskæmpere er derfor blevet inddelt i grupper i deres regioner og træner nu sammen 2 
gange om ugen rundt omkring i landet. Dette er et kæmpe fremskridt og enormt vigtigt for vores 
unge kæmpere og for sammenholdet. 
 
  



 

Vi vil gerne forbedre os in 2020 

Vi har lavet en lille spørgeundersøgelse, som er sendt til alle landsholdskæmpere. Baggrunden for 
undersøgelsen var at få et indblik i, fra en kæmpers øjne, hvor vi kan gøre noget bedre,  hvad der 
fungerer og hvad der ikke fungerer. Vi vil, så vidt muligt, forsøge at implementere ønskerne. 

Trænere 

Vi havde mulighed for at lave en deltids stilling til hjælp med talent udviklingen samtidig med at vi 
kører et travlt program ift OL-kvalifikationen. Efter nogle rigtigt fine ansøgninger valgte vi Pablo 
Carulo som vores ”ass. Landstræner” til at tage sig af denne opgave. Han er ansat frem til august 
2020. Men grundet COVID-19 og dent indflydelse er det blevet sat på standby. Når vi igen vender 
tilbage til mere almindelige judo tider vil Pablo fortsætte hvor han slap. 
  
Vi er i gang med at forhandle med Peter Scharinger om en forlængelse af den nuværende kontrakt 
frem til og med 2021. da det vil give mest mening at samme træner kan fortsætte frem mod et OL. 

Judo Danmark trænere under uddannelse 

Landstræner, Peter Scharinger, og assisterende træner, Pablo Curolo, er blevet optaget på IJF 
Academy hvor de er i gang med en internationalt anerkendt træneruddannelse, hvor fokus er 
undervisning af judo og konkurrence på højeste niveau. 
  
Alexander Bakke (Sportschef), er i gang med en lederuddannelse, hvor de sidste 2 kurser er blevet 
rykket til efteråret. Da det giver bedst mening at mødes fysisk og sparing med andre ledere i dansk 
Talent/elite arbejde kan foregå. Forhåbentligt kan han få afsluttet min uddannelse i år. 
 
Ydermere er DIF´s Diplomuddannelse og vores Talent-Elitetræneruddannelse også udskudt. Disse 
vil starte op igen så snart der er mulighed for det. 
 
Mange af vores Talent/Elitetrænere har færdiggjort Judo Danmarks træneruddannelse eller er 
begyndt på den. Der har været god stemning og god feedback på kurserne mellem deltagerne og 
underviserne, både teoretisk og praktisk. 
Det er en kanon indsats af trænerne og det er et godt skridt mod at have så kvalificerede trænere 
som muligt til vores kæmpere. 
Det er rigtigt dejligt at se at mange er i gang med at opkvalificere deres kunnen, det er et led i den 
strategi og udvikling vi har langt for Talent/Elite i Judo Danmark. 

Regionstræning 

Vi forsøger at evaluere situationen i de regionale træninger så godt vi kan. Én gang om året mødes 
vi og ser, om ændringerne har bidraget til at forbedre kvaliteten og mængden, eller om der skal 
gøres noget andet. 
 
Også i denne sag spurgte vi vores kæmpere om deres meninger og hvad vi kan gøre for at forbedre 
træningen. Der var nogle virkelig gode input, som vi forsøger at implementere. 



Judo Danmark Camps 

Judo Danmark Camps (JDC) fungere fornuftigt, husk alle er velkomne, og er man i tvivl så snak med 
din lokale regionstræner og klubtræner. Vi prøver konstant at forbedre vores lejre, så Kæmperne 
får mest muligt ud af det. I 2019 begyndte vi med at tilføje en uddannelses del til JDC, i et led af 
udannlese af vores kæmper på forskellige områder. (Ernæring, mental træning, ...) Derfor har vi 
haft eksterne specialister, som har erfaring på disse områder og arbejder med Team Danmark, Til 
at undervise vores Kæmpere. 
I 2020 ønsker vi at forbedre vores lejre endnu mere og forsøge at imødekomme ønskerne fra 
vores kæmper om (længere lejre, lejre uden for Danmark…). Vi arbejder på at implementerer 
ønskerne fra vores kæmpere, og hvordan vi får dem sat i værk. 
 
 

 
“One Team, One Dream” 

Talent camps 

Talent Camps fungere også rigtigt fint, kæmpe tak til Monika Pszenna-Nielsen for at administrere 
dem og alle hjælpende hænder. 
Antallet af deltagere på lejrene er meget godt, og det viser, at børnene kan lide disse lejre. vi har 
haft deltagere fra 26 klubber. 
  
I 2020 ønskede vi også at begynde at gå på turneringer med denne gruppe, men desværre kom 
COVID 19. Vi besluttede at gå til turneringer med dem for at støtte klubberne og børnene i deres 
udvikling. Ved turneringerne bliver børnene ikke registreret under Judo Danmark. De vil alle 
kæmpe for deres klub, dette vil også hjælpe klubberne med at sprede deres navn. Forældre, 
klubtræner alle er velkomne til at deltage i disse ture 
  
Vi håber, at vi snart kan fortsætte med igen, og at vi fortsætter med planen om at have seks lejre 
om året og måske 1 eller 2 turneringer til denne gruppe. 
  



Mont
h 

Place Coaches Nr. of Participants 

April Gerlev 
Monika, Anders 
Olsen 27 

June Odense Monika, 40 

Sept. Frederecia Monika 37 

Okt. Brønderslev Monika, Alexander 53 

Nov. Vejle Monika, 46 

2020 

Jan. Aarhus Monika, Simon 44 

Feb. Amager Monika, Marcus 46 

    

Participation Ove 



Kauri Camp 

I Oktober 2019 Lavede Brønderslev Judoklub i Samarbejde med Judo Danmark en lejr (Kauri Camp) 
På Tolne efterskole. Lejren er for alle men med fokus på unge og brede. Derfor blev det en Talent 
Camp slået sammen men er lejr for alle. Der er mulighed for endnu flere deltager hvilket vi håber 
bliver udnyttet til oktober, selve lejrens udformning arbejder vi også med både ift deltagere 
udformning og selve lejrens udformning. Vi håber på at se endnu flere deltagere i oktober hvor 
anden udgave af lejren finder sted. 
Rigtig god lejer i kanon omgivelser og faciliteter. 
 
  



 

Landsholdet: 

Landsholdet er den del af Judo i Danmark, hvor vi arbejder med eliten. Landsholdetet består af 
forskellige grupper opdelt i alderskategorierne Senior, Junior og Cadet. Judo Danmarks ønske er at 
holde disse grupper relativt store og vi vil forsøge at foretage et individuel valg af turneringer og 
lejre for hver atlet, der passer til deres behov, afhængigt af deres træningsniveau, 
udviklingsproces, fysisk udvikling og færdigheder. På grundlag af denne individuelle behandling 
kalder vi også cadet- og juniorlandsholdet for Udviklingsgruppe U18, Udviklingsgruppe U21, 
Udviklingsgruppe Seniorer. 
 
Det er vores nuværende grupper: 
 
OL Candidater: 

Mathias Madsen Laerke Marie Olsen Emilie Sook 

 

Seniorer: 

Jonas Czajkowski Anders Olsen Jacob Agertoft 

Sif Bouju Louise Hansen Helene Christensen 

Asta Hagelskjær   

 

Juniorer: 

Jens Bohn,00 Kalle Friis-Hansen, 02 David Ivanian, 02 

Jesper Hjermitslev, 01 Maher Sadek, 00 Mikkel Stoltenberg, 02 

Niclas Lindholm, 01 Isabella Lauritsen, 01 Nina Dobel, 02 

Laura Antvorskov, 02 Cathrine Haestrup, 01 Martin Kazarian, 01 

Malte Bodskov, 00   

 

Kadetter: 

Bertil Larvsen, 03 Daniel Studsgaard, 03 Djoni Askham, 03 

Morgan Errboe, 04 Altay Er, 05 Julius Rosenberg, 04 

Marcus Poulsen, 04 Emil Christiansen, 03 Aksel Birlund, 05 

Magnus Rosenkvist, 03 Mathias Rosenkvist, 05 Karoline Hansen, 03 

Josefine Hansen, 05 Amira Sadek, 04 Ida Jakobsen, 03 

Silke Sorensen, 05 Olivia Molnar, 04 Julie Madsen, 04 



 

Hvordan ser det ud med OL-Kvalifikationen? 

Lige inden alt blev sat på standby. Var vores 3 Ol-Kandidater godt på vej til at kvalificere sig til og 
spørgsmålet var lidt hvor mange vi kunne håbe på at få med. 
Lærke var 1 plads fra direkte kvalificering, Emilie 4 pladser og Mathias 8 pladser. Der var 7 
turneringer igen ift. at skaffe yderligere point så det så lovende ud. 
Vi må indrømme, at vi håbede på at have en direkte kvalificeret på dette tidspunkt. Vi er meget 
stolte af vores 3 kandidater, for indtil videre gør de et godt stykke arbejde, er 150 procent 
committed og er der for hinanden at støtte.  
Også i år lykkedes det os at få IJF-støtte til vores kæmpere, hvilket er en stor hjælp for os og dem 
til at få dem tættere på deres drøm. 
Det bliver igen spændende at følge dem når vi begynder at åbne op for IJF World Tour igen. 

Vi beholder støtten 

Fonden midlerne, som er økonomisk støtte til vores OL 
kandidater, er blevet godkendt til at bruges frem til OL 
2021. Dette er rigtig gode nyheder for kæmpere såvel 
som trænere, da dette sikrer at det høje rejse niveau kan 
fortsætte når IJF Touren skydes i gang igen. 
  
Kirkbi-midlerne som vi fik tildelt lige inden sidste 
årsmøde 2019 er blevet sat i værk, og bliver brugt på det 
de er øremærket på, som overordnet handler om 
udvikling af Talent og Elite i Judo Danmark. 
Vi har anmodet om en udsættelse af tidsfristen for 
brugen af midlerne indtil 2021, da vi pt er i stilstand 
grundet COVID-19. Det er næsten på plads men mangler 
den endelige godkendelse. 

Senior 

Udover vore tre OL kandidater består senior landsholdet af flere andre kæmpere. Vi har de 
seneste år brugt meget tid på at give dem sparring og erfaring på Europæisk niveau. Dette er gjort 
gennem deltagelse i European Cups, Continental Opens og Olympic Training Camps (OTC). Nogle 
af turneringerne gik fint, men vi opnåede ikke helt de resultater vi havde håbet. Dette til trods har 
vi fortsat vores strategi med at opbygge denne gruppe gennem deltagelse i disse turneringer og 
samlinger, hvilket her i begyndelsen af 2020 viste sig at bære frugt i form af nogle gode resultater. 
Sif Bouju blev nr 7 ved Belgium Open and Helene Christensen blev nr. 5 ved European open i  
Warszawa. Vi håber og arbejder hårdt på at udviklingen fortsætter så vi kan tilføje flere kæmpere 
på IJF World Tour.  



Juniorer 

In 2019 vandt to af vore kæmpere (Mathias Madsen, Jonas Czajkowski) medaljer ved European 
Cups og på denne baggrund var de udtaget til at repræsenterer Danmark ved de internationale 
mesterskaber. Mathias gik ind til verdensmesterskaberne som første seeded på grund af hans høje 
placering på verdensranglisten som bl.a. var opnået ved en 5 plads ved verdensmesterskaberne 
året før. Mathias gjorde en fantastisk præstation og håndterede presset af at være første seeded 
exemplarisk men desværre opnåede han ikke den medalje vi alle havde håbet for ham men måtte 
igen se sig lige uden for medaljerne med en femteplads. 
 
År 2020 bliver et spændende år for Judo Danmark. På den ene side skal bygge videre på de gode 
resultater fra det seneste år og på den anden side tage os godt af de nye juniorer som lige er 
rykket op fra kadet. Målene for kæmperne varierer. Nogle skal op og få føling med junior niveauet 
mens andre fokuserer på at vinde en Europa Cup medalje for dermed at kvalificere sig til 
mesterskaberne. Vi vil prøve at lave individuelle programmer for hver eneste kæmper således at 
han/hun får det maksimale ud af dette år.  
 
Starten på dette år har vi hovedsagelig brugt på træningslejre og den største turnering i Danmark 
(Danish Open). Resultaterne var blandet. Nogle gode og andre som kan forbedres, herunder 
kæmpere som ikke får vist deres judo grundet fysiske, taktiske og tekniske komponenter der er 
meget forskellige fra kadet til junior. Europa Cup sæsonen kom aldrig rigtig i gang grundet COVID 
19. Vi har derfor nu en gylden mulighed for at komme op på det nødvendige fysiske niveau.   

Kadetter 

Kadet sæsonen i 2019 sluttede med europamesterskaberne, ungdoms OL (EYOG) og 
verdensmesterskaberne. Vi opnåede deres ikke vores målsætning om et top 5 resultat. Dette til 
trods gjorde vores kæmpere deres bedste og viste os at vi havde valgt det rigtig hold til at 
repræsentere Danmark (EM 1x9th place, EYOG 2x9th place and VM 1x win and 1x loose). 
 
Resten af 2019 brugte vi på højne niveauet hos vore kæmpere gennem nationale og internationale 
træningslejre og turneringer. Derforuden har vi arbejdet på at forøge gruppen gennem at 
integrerer flere af den kommende kadetter ind i truppen. Denne integration har fungeret bedre 
end ventet og de nye arbejder hårdt på at indhente niveauet hos de etablerede.   
 
Vi havde set meget frem til 2020 eftersom der er kadetter vi har arbejdet med de seneste to år 
som har vist god udvikling, hårdt arbejde og nu som sidste års kadetter ville være interessante at 
følge. Resulaterne ved Danish Open 2020 beviste også dette. Næsten alle vore kæmpere vandt 
medaljer og vi havde derfor set meget frem til at sende dem afsted til Europa Cups.  
COVID 19 har desværre resulteret i at hele forårssæsonen er blevet aflyst hvilket er hvor 
hovedparten af Europa Cup sæsonen for Kadetter ligger og på nuværende tidspunkt er det uvist 
hvornår og på hvilken måde det starter op igen. I denne periode udarbejder vi 
hjemmetræningsprogrammer til holdet.  
  



Opdatering af landsholds siden 

Der er den seneste tid blevet brugt en del kræfter på at få opdateret og lavet en ny hjemmeside, 
og det gælder også ”landsholds” siden. Den vil snart være tilgængelig. 
  
 
 
Vi ved det er en svær tid for alle vores topatleter, og deres hverdag og aktivitetsniveau er blevet 
ændret fra den ene dag til den anden. Men når det er sagt, så er vi stolte over den måde de har 
tacklet den nye situation på og den kommittent og træningsindsats de udviser hver for sig, der 
hjemme. 
  
Tak til Alle trænere, kæmpere, ledere, klubber, forældre m.fl der har hjulpet os i årets løb. Håber i 
fortsat vil bakke op omkring det arbejde der bliver gjort. 
  
  

Med venligst hilsner 
Elite-Udvalget 
Landstræner 
Sportschef 

 

 



2017 2018 2019 Budget Budget

23001 JUDO DANMARK Resultat Resultat Resultat 2019 2020

INDTÆGTER -1.087.766kr.            -1.017.906kr.            -1.636.053kr.            -1.070.000kr.            -1.455.000kr.            

SEKTIONEN 222.188kr.                  190.569kr.                  148.800kr.                  133.000kr.                  129.000kr.                  
KOMMUNIKATIONSUDVALG 26.946kr.                    41.554kr.                    23.407kr.                    25.000kr.                    32.500kr.                    
ELITEUDVALG 607.310kr.                  834.641kr.                  948.454kr.                  875.000kr.                  1.325.000kr.               
BREDDEUDVALG 182.259kr.                  172.928kr.                  167.323kr.                  91.000kr.                    87.000kr.                    
DOMMERUDVALG 88.688kr.                    109.087kr.                  69.722kr.                    82.000kr.                    87.000kr.                    
GRADUERINGSUDVALGET 30.321kr.                    1.509kr.                      5.103kr.                      -3.000kr.                    10.000kr.                    

UDGIFTER 1.157.712kr.              1.350.288kr.              1.362.809kr.              1.203.000kr.              1.670.500kr.              

RESULTAT 69.946kr.                   332.382kr.                 -273.244kr.               133.000kr.                 215.500kr.                 

Ansvar: Formand / kasserer

Konto INDTÆGTER Resultat 2017 Resultat 2018 Resultat 2019 Budget 2019 Budget 2020

512002 Graduering junior -78.320kr.                  -70.380kr.                  -60.940kr.                  -75.000kr.                  -70.000kr.                  
512004 Graduering senior -36.250kr.                  -34.800kr.                  -54.375kr.                  -45.000kr.                  -35.000kr.                  
113112 Sponsorer, mv -350.000kr.                -450.000kr.                
113130 Licenser - fornyelser -296.125kr.                -368.800kr.                -341.500kr.                -320.000kr.                -300.000kr.                
131132 Licenser nye -101.213kr.                -94.950kr.                  -103.850kr.                -100.000kr.                -100.000kr.                
113150 DJU samlet tilskud -560.553kr.                -448.976kr.                -725.388kr.                -530.000kr.                -500.000kr.                
2016 Tilskud international kongres -15.305kr.                  -kr.                         

Indtægter i alt -1.087.766kr.            -1.017.906kr.            -1.636.053kr.            -1.070.000kr.            -1.455.000kr.            



Konto SEKTIONEN Resultat 2017 Resultat 2018 Resultat 2019 Budget 2019 Budget 2020

143153 Sektionsårsmøde 38.041kr.                    81.863kr.                    35.840kr.                    35.000kr.                    35.000kr.                    
143155 Bestyrelsesmøder 5.257kr.                      8.487kr.                      -kr.                         6.000kr.                      6.000kr.                      
143157 Møder andre 10.763kr.                    7.015kr.                      8.235kr.                      4.000kr.                      5.500kr.                      

Møder i alt 54.060kr.                   97.364kr.                   44.075kr.                   45.000kr.                   46.500kr.                   

143201 Kontorartikler 275kr.                         -kr.                         
143205 IT service / drift 19.922kr.                    17.751kr.                    7.023kr.                      15.000kr.                    15.000kr.                    
143231 Porto 81kr.                           -kr.                         
143281 Telefonrefusioner 1.500kr.                      1.500kr.                      1.000kr.                      2.000kr.                      2.000kr.                      
143361 Repræsentation 33.534kr.                    3.427kr.                      3.346kr.                      4.000kr.                      4.000kr.                      
143363 Præmier/gaver 10.773kr.                    3.531kr.                      48.161kr.                    5.000kr.                      4.000kr.                      
143381 Kopier/tryksager 11.858kr.                    625kr.                         13.229kr.                    3.000kr.                      3.000kr.                      

Administration i alt. 77.668kr.                   27.108kr.                   72.759kr.                   29.000kr.                   28.000kr.                   

123101 Materialekøb -kr.                         
131131 Licens/æresmedlemmer 1.000kr.                      1.200kr.                      300kr.                         1.000kr.                      1.000kr.                      
143163 Internationale møder udgifter 24.154kr.                    37.611kr.                    19.073kr.                    25.000kr.                    25.000kr.                    
143165 Nordiske møder 2.378kr.                      1.522kr.                      7.048kr.                      5.000kr.                      7.500kr.                      
143203 Inventar / IT-anskaffelser 161kr.                         7.474kr.                      1.000kr.                      2.000kr.                      
143521 Diverse adm.omkost/gebyrer 17kr.                           500kr.                         
143593 Tab på debitorer -12.000kr.                  -12.000kr.                  -7.000kr.                    -12.000kr.                  
710100 KU - Flere piger/kvinder tilo judo 9.882kr.                      1.597kr.                      3.800kr.                      4.000kr.                      4.000kr.                      
710105 Judo i skolen + 879kr.                         6.331kr.                      -kr.                         
720105 Judo i skolen - 63.886kr.                    27.766kr.                    771kr.                         35.000kr.                    15.000kr.                    
720106 Judo for blinde 2.053kr.                      -kr.                         

Diverse i alt 90.340kr.                   66.096kr.                   31.965kr.                   59.000kr.                   54.500kr.                   

Sektionen i alt 222.068kr.                 190.569kr.                 148.800kr.                 133.000kr.                 129.000kr.                 



Ansvar: Næstformand

Konto KOMMUNIKATIONSUDVALG Resultat 2017 Resultat 2018 Resultat 2019 Budget 2019 Budget 2020

243171 Møder / administration 4.256kr.                      165kr.                         5.991kr.                      1.500kr.                      

Møder og administration 4.256kr.                     165kr.                        5.991kr.                     2.000kr.                     1.500kr.                     

243393 Web- side for judosektionen 16.352kr.                    18.491kr.                    15.896kr.                    15.000kr.                    25.000kr.                    
243391 PR-materiale 4.968kr.                      2.149kr.                      -kr.                         3.000kr.                      3.000kr.                      
243453 PR diverse udgifter 1.371kr.                      20.750kr.                    1.520kr.                      5.000kr.                      3.000kr.                      

PR og information 22.691kr.                   41.389kr.                   17.416kr.                   23.000kr.                   31.000kr.                   

Kommunikationsudvalg i alt 26.946kr.                   41.554kr.                   23.407kr.                   25.000kr.                   32.500kr.                   



Ansvar: Sportschef

Konto ELITEUDVALG Resultat 2017 Resultat 2018 Resultat 2019 Budget 2019 Budget 2020

343171 Møder/rejser 13.608kr.                    24.458kr.                    4.393kr.                      17.000kr.                    
343203 Inventar / IT-anskaffelser 2.975kr.                      1.116kr.                      3.252kr.                      
343281 Telefonrefusioner 1.399kr.                      4.927kr.                      8.062kr.                      6.000kr.                      
343291 Adm. Udgifter 884kr.                         2.338kr.                      1.185kr.                      2.000kr.                      

Møder og administration 18.867kr.                   32.840kr.                   16.892kr.                   25.000kr.                   25.000kr.                   

350002 Seniorer indtægter -87.219kr.                  -409.651kr.                -442.272kr.                

350001 Seniorer udgifter 334.163kr.                  796.893kr.                  684.811kr.                  

350004 Juniorer indtægter -177.720kr.                -180.224kr.                -141.832kr.                
350003 Juniorer udgifter 258.428kr.                  273.036kr.                  210.473kr.                  

350006 Cadet indtægter -97.660kr.                  -298.500kr.                -379.821kr.                
350005 Cadet udgifter 145.575kr.                  298.255kr.                  471.067kr.                  

Landshold 375.567kr.                 479.809kr.                 402.426kr.                 450.000kr.                 450.000kr.                 

Div. andre landsholdsomkostninger 189.887kr.                 272.752kr.                 391.686kr.                 380.000kr.                 380.000kr.                 

Landshold m.m. i alt 565.454kr.                 752.561kr.                 794.113kr.                 830.000kr.                 830.000kr.                 

325109 Nordiske mesterskaber 17.622kr.                    55.099kr.                    5.726kr.                      5000

350018 Regionstræning indt. -3.700kr.                    -kr.                         
350019 Regionstræning udg. 8.006kr.                      618kr.                         972kr.                         

350060 Judo Dk Camp -2.804kr.                    -6.478kr.                    -21.647kr.                  10000
350070 Talent camps -4.190kr.                    5000
350017 Diverse 3.866kr.                      -841kr.                       

Diverse 22.990kr.                   49.240kr.                   -19.980kr.                 20.000kr.                   20.000kr.                   

Eliteudvalg i alt 607.310kr.                 834.641kr.                 791.024kr.                 875.000kr.                 875.000kr.                 



Ansvar: Sportschef

Konto Kirkbi Midler Resultat 2019 Budget 2019 Budget 2020

360001 Kompetence udvikling (trænere) 16.515kr.                    100.000kr.                  100.000kr.                  
360002 Honorar og transport -kr.                         -kr.                         -kr.                         

I alt 16.515kr.                   100.000kr.                 100.000kr.                 

Koordinator
360011 Honorar og transport 1.727kr.                      55.000kr.                    55.000kr.                    
360012 kursus honorar transport 48.430kr.                    25.000kr.                    25.000kr.                    

I alt 50.157kr.                   80.000kr.                   80.000kr.                   

Træner kompetence udvikling
360021 International stævner/lejre 31.570kr.                    40.000kr.                    40.000kr.                    
360022 EJU/IJF seminar 11.951kr.                    10.000kr.                    10.000kr.                    
360023 Netværksmøde -kr.                         5.000kr.                      5.000kr.                      
360024 DIF Diplomudannelse -kr.                         -kr.                         100.000kr.                  

I alt 43.522kr.                   55.000kr.                   155.000kr.                 

Leder kompetence udvikling
360031 Netværk transport/forplejning -kr.                         10.000kr.                    10.000kr.                    
360032 Kurser -kr.                         15.000kr.                    15.000kr.                    

I alt -kr.                        25.000kr.                   25.000kr.                   

Trænerbesøg lejre, region og klub
360041 Klub/region 4.715kr.                      15.000kr.                    15.000kr.                    
360042 Træningslejre 23.666kr.                    30.000kr.                    30.000kr.                    

I alt 28.382kr.                   45.000kr.                   45.000kr.                   

Atlet uddannelse
360051 Gruppe mentaltræning 3.400kr.                      10.000kr.                    10.000kr.                    
360052 Individuel mentaltræning 9.700kr.                      26.000kr.                    26.000kr.                    
360053 Gruppe kost,styrke oplæg 5.013kr.                      9.000kr.                      9.000kr.                      

I alt 18.113kr.                   45.000kr.                   45.000kr.                   

Kirkbi- midler i alt 156.688kr.                 350.000kr.                 450.000kr.                 

Ansvar: Sportschef

Team Danmark elite midler Resultat 2019 Budget 2019 Budget 2020

370100 TD midler udgifter 742kr.                         

TD midler i alt 742kr.                        -kr.                         



Ansvar: Breddechef

Konto Breddeudvalg Resultat 2917 Resultat 2018 Resultat 2019 Budget 2019 Budget 2020

743171 Møder 13.535kr.                      1.779kr.                        -kr.                         5.000kr.                        5.000kr.                        
743281 Telefonrefusioner 1.000kr.                      -kr.                         
743291 Div. administration 280kr.                         -kr.                         1.000kr.                      

Møder og administration 14.535kr.                   2.059kr.                     -kr.                        6.000kr.                     5.000kr.                     

710010 Holdturnering indt. 150kr.                         

710080 Hold-DM indt. -34.250kr.                  -32.000kr.                  

710020 Nationale stævner indt. -85.150kr.                  -108.900kr.                -97.700kr.                  -80.000kr.                  -100.000kr.                
720021 Nationale stævner udg. 92.626kr.                    165.001kr.                  102.616kr.                  90.000kr.                    100.000kr.                  

720061 DM ungdom udg. 13.575kr.                    500kr.                         

710070 Ungdomsturnering indt. -104.150kr.                -64.800kr.                  -67.900kr.                  -100.000kr.                -75.000kr.                  
720071 Ungdomsturnering udg. 149.535kr.                  86.899kr.                    118.851kr.                  75.000kr.                    90.000kr.                    

722905 Stævnelederkursus -kr.                         5.000kr.                      5.000kr.                      
722906 Diverse 768kr.                         28.407kr.                    5.000kr.                      15.000kr.                    

Stævner / turneringer 67.204kr.                   78.200kr.                   50.674kr.                   -5.000kr.                   3.000kr.                     

143170 Veteran indt. (Master indt.) -1.874kr.                    -6.000kr.                    
143171 Veteran udg. (Master udg.) 8.037kr.                      11.458kr.                    8.292kr.                      10.000kr.                    10.000kr.                    

350016 Nationale lejre indtægter -43.720kr.                  -53.969kr.                  -8.100kr.                    -55.000kr.                  -15.000kr.                  
350015 Nationale lejre 58.054kr.                    75.323kr.                    19.839kr.                    75.000kr.                    30.000kr.                    

720031 Matsuma Cup / Danish Open udg. 78.148kr.                    59.857kr.                    98.493kr.                    60.000kr.                    60.000kr.                    

Diverse breddeudvalgsudg. 100.520kr.                 92.669kr.                   116.650kr.                 90.000kr.                   79.000kr.                   

Stævneudvalg i alt 182.259kr.                 172.928kr.                 167.323kr.                 91.000kr.                   87.000kr.                   



Ansvar: Breddechef

Konto DOMMERUDVALG   Resultat 2017 Resultat 2018 Resultat 2019 Budget 2019 Budget 2020

760015 Inventar / IT anskaffelser 668kr.                         15.029kr.                    -kr.                         
760021 Div. administration 625 -kr.                         
760016 Beklædning 15.751kr.                    -kr.                         2.000kr.                      2.000kr.                      

Møder og administration 1.293kr.                     30.780kr.                   -kr.                        2.000kr.                     2.000kr.                     

722801 Dommerseminar DK udg. 9.704kr.                      4.809kr.                      6.993kr.                      5.000kr.                     10.000kr.                   

National dommeruddannelse 9.704kr.                     4.809kr.                     6.993kr.                     5.000kr.                     10.000kr.                    

722805 Dommerseminar EJU 1.166kr.                      10.974kr.                    6.053kr.                      10.000kr.                    10.000kr.                    
720023 Int. stævner dommere 76.527kr.                    62.524kr.                    56.677kr.                    65.000kr.                    65.000kr.                    

Int. aktiviteter dommere 77.692kr.                   73.498kr.                   62.730kr.                   75.000kr.                   75.000kr.                   

Dommerudvalg i alt 88.688kr.                   109.087kr.                 69.722kr.                   82.000kr.                   87.000kr.                   



Ansvar: Teknisk chef

Konto GRADUERINGSUDVALG Resultat 2017 Resultat 2018 Resultat 2019 Budget 2019 Budget 2020

843171 Møder / rejser 31.171kr.                    2.367kr.                      1.518kr.                      2.000kr.                      2.000kr.                      
843281 Telefonrefusioner -kr.                         1.000kr.                      1.000kr.                      

Møder og administration: 31.171kr.                   2.367kr.                     1.518kr.                     3.000kr.                     3.000kr.                     

810050 Graduerings- og katakurser indt. -20.025kr.                  -19.250kr.                  -14.000kr.                  -20.000kr.                  -10.000kr.                  
824105 Graduerings- og katakurser udg. 9.288kr.                      5.926kr.                      6.219kr.                      7.000kr.                      5.000kr.                      

824107 Gradueringer udg. 9.887kr.                      11.889kr.                    9.807kr.                      7.000kr.                      10.000kr.                    

Graduerings- og kataaktiviteter -850kr.                      -1.436kr.                   2.026kr.                     -6.000kr.                   5.000kr.                     

823011 Materialekøb 578kr.                         1.559kr.                      2.000,00 kr.               

Gradueringsudvalg i alt 30.321kr.                   1.509kr.                     5.103kr.                     -3.000kr.                   10.000kr.                   
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 Judo Danmark 2019/2020 
 
Forslag 1 
 
Breddeudvalget udvides med 2 udvalgsmedlemmer, der skal fungere som projektledere på større 
breddeopgaver og strategier i Judo Danmark. Udvalgsmedlemmerne vælges på det ordinære års-
møde for 2 år ad gangen på ulige år. 
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 Judo Danmark 2019/2020 
 
Forslag 2 
 
Stævneudvalget foreslår,  

- at Stævnereglement for Individuelt Danmarksmesterskab (03.01) fraviges delvist i ka-

lenderåret 2022. 

- at Stævneudvalget bemyndiges til at give DIF tilsagn om, at Judo Danmark deltager 

med Senior A-DM ved DM-ugen 2022 i Aalborg. 

- at DM for U12, U15, U18, U21 og veteran og senior B i 2022 afholdes som hidtil i no-

vember/december  

- at DM-ugen evalueres på årsmødet i 2023 og 

- at Kredsmesterskaberne i 2022 afholdes som hidtil.  

Begrundelsen for ovenstående forslag er:  
DM-ugen 2022 i Aalborg er et nyt tiltag fra DIF med det formål at skabe mere synlighed om mindre 
sportsgrene. Tiltaget er dermed i Stævneudvalgets øjne et glimrende event, der kan skabe mere 
synlighed omkring vores sport. Ved at deltage i DM-ugen er målet, at der opnås en større synlig-
hed og kommunikation om judoen, og judoen vil blive skildret på DM-ugens hjemmeside og via 
diverse sociale medier. Her vil kommunikationsudvalget blive tilknyttet med henblik på udarbej-
delse af 1-2 optaktsnyheder/opslag. Der er lagt op til, at der oprettet et atletsamlingspunkt i 
værtsbyen for forbundets deltagere, der vil kunne bidrage til erfaringsudveksling og fremtidige 
synergiprojekter og deslige med øvrige forbund.  
 
DIF har endvidere lagt op til, at vi vil blive en del af TV-setuppet, der formentlig bliver lavet i sam-
arbejde med DR eller TV2. Det vil give os en helt enestående mulighed for at få judoen på (direkte) 
tv fx i forbindelse med finalekampene. Derudover er der lagt op til, at medaljeoverrækkelserne 
sker på en af DM-ugens Centre Court, hvilket endnu en gang vil give omtale og kendskab til spor-
ten for udenforstående.  
 
Stævneudvalget er på baggrund af ovenstående overbeviste om, at tiltaget vil give en positiv ef-
fekt til Judo Danmark, da judoen vil blive præsenteret for personer, der ikke allerede har kendskab 
til forbundet og sporten.  
 
Hvad skal forbundet levere? 
På mange måder vil DM’et blive afholdt på samme måde som almindeligvis. Stævneudvalget er i 
kontakt med en række klubber i Nordjylland om i fællesskab at stå som arrangør for stævnet. Der-
udover vil forbundet skulle levere billeder og videoklip til DIF med henblik på at promovere og 
skabe synlighed omkring DM-ugen og judoen.  
 
Som forbund skal vi være indstillet på at afvikle DM i uge 25. Dette er typisk uden for klubbernes 
turneringssæson, hvorfor vi håber, at klubberne vil være indstillet på at forlænge sæsonen indtil 
DM er gennemført, da det er afgørende, at der er et stort deltagerantal. 
Stævneudvalget vil overfor DIF foreslå, at DM i judo afholdes lørdag i DM-ugen 2022.    
 



      
 

1 

 

 Judo Danmark 2019/2020 
 
Forslag 3 
 
Stævneudvalget foreslår,  

- at reglement for Landsturneringen (03.03) fraviges delvist i sæsonen 2021/2022, da Stæv-

neudvalget ønsker at eksperimentere med stævneformatet for at finde den rette løsning. 

Begrundelse 
Stævneudvalget har afholdt en række møder med aktører, der har haft forslag til udviklingen af 
Landsturneringen, hvorfor Stævneudvalget ønsker at fravige det gældende reglement med henblik 
på at afprøve en række tiltag, heriblandt at følge skolernes kalenderår.  
 



 
 

1 Kandidatliste årsmøde 2020                                                                                                 

Kandidatliste                                                        
Judo Danmarks årsmøde 2020 
 
Tillidsposter Nuværende Genvalg Forslag til valg 

Formand Søren Studsgaard JA   -   2 år  

Kasserer Peter Bo Olsen 1 år tilbage  

Næstformand Sune Aagaard Pedersen 1 år tilbage  

    

Bestyrelsen    

Fmd..Eliteudvalget Alexander Bakke JA   -   2 år  

Fmd. Breddeudvalget Flemming Otvald Jensen JA   -   2 år  

Fmd. Gradueringsudvalget Lars Maagaard  JA   -   2 år  

    

Eliteudvalget    

Udvalgsmedlem Lasse Pedersen 1 år tilbage  

Udvalgsmedlem Lars Pedersen JA   -   2 år  

Udvalgsmedlem Leon Lauritsen 1 år tilbage  

    

Stævneudvalget    

Fmd. Stævneudvalget Thomas Hansen 1 år  tilbage  

Udvalgsmedlem Alex Tvede 1 år  tilbage  

Udvalgsmedlem  Lasse Hildingberg JA -  2 år       

Fmd.. Dommerudvalget Se under Dommerudvalget   

    

Dommerudvalget    

Fmd. Dommerudvalget Jesper Gordon 1 år  tilbage  

Udvalgsmedlem  Klaudia B. Asmussen 1 år  tilbage  

Udvalgsmedlem  Steen Demant JA -  2 år       

    

Kommunikationsudvalget    

Fmd. Kommunikationsudvalget John Søndergaard 1 år  tilbage  

Udvalgsmedlem Marianne Nellemose Fredborg JA -  2 år       

Udvalgsmedlem Mathias Krabholm JA -  2 år       

Udvalgsmedlem  Rikke Berg 1 år  tilbage  

    

Gradueringsudvalget    

Udvalgsmedlem Marcus Hannerz JA   -  2 år  

Udvalgsmedlem Allan Gjerulff  1 år  tilbage  

    

Mastersudvalget     

Fmd. Masters udvalget Daniel Leigther Dyhrberg 1 år tilbage  

Udvalgsmedlem Karsten Kaspersen JA -   2 år  

Udvalgsmedlem Charlotte Madsen 1 år tilbage  

    

 

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

                                                                      
Indledning 
 

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

dennes lov og de i øvrigt med medlemskabet følgende forpligtelser. 
 

1.b Judo Danmark er ligeledes forpligtet af love og bestemmelser fra de nordiske, europæiske 

og internationale judoorganisationer, som DJU er tilsluttet. 
 

 

Opgaver 
 

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

 

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

Reglementer 
 

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

af de i afsnit 9 nævnte faste udvalg. 
 

3.b Judo Danmarks faste udvalg udarbejder hver for sig reglementer for egne områder. 

Reglementer godkendes af bestyrelsen. 

Ændringer og tilføjelser til reglementer er gældende efter varsel på tre måneder. I 

varslingsperioden kan klubberne indgive kommentarer. Eventuelle protester kan fremlægges 

for førstkommende årsmøde.  

 Forretningsudvalget har ansvaret for reglementernes indbyrdes koordination. 
 

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

Et reglement eller en rettelse hertil kan tidligst sættes i kraft, når det har været annonceret på 

judo Danmarks hjemmeside under "sidste nyt" i 3 måneder. 

En regel/regelændring er først gyldig, når den er at læse på Judo Danmarks hjemmeside under 

Judo Danmarks love.  

 
 

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

hvilke udvalg der er ansvarlige for dets håndhævelse. 
 

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

til uddybning og fortolkning af reglementets bestemmelser. 
 

3.f Som kampregler anvendes International Judo Federation (IJF) konkurrenceregler. 
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Ved internationale stævner bruges altid de Internationale konkurrenceregler og IJF sport and 

organisation rules samt EJUs konkurrenceregler herfor. 

Ved stævner i Danmark bruges Judo Danmarks reglementer for afvikling af stævner. 

Der kan dog gives dispensation til konkurrence reglerne, i specielle forhold.  

 

3.g Reglerne for Judo Danmarks administrative ledelse fastsættes i et af bestyrelsen fastlagt 

bestyrelsesreglement. Dette skal udover almene og særlige administrative bestemmelser 

fastlægge de enkelte bestyrelsesmedlemmers ansvars- og kompetenceområder. 
 
 

Medlemmer 
 

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

besiddelse af en gyldig judolicens udstedt efter reglerne i DJU's love. 
 

4.b Et judopas er kun gyldigt med isat foto og med en kvittering for licensafgift. En midlertidig 

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

Danmarks bemyndigede personer. 
 

4.c Ved alle Judo Danmarks arrangementer skal deltagerne have gyldig judolicens.  

 Regler for licenser står i licenscirkulæret.  
 

Ledelse 
 

5.a Med de begrænsninger der er givet i nærværende vedtægt er årsmødet øverste myndighed. 
 

5.b Den overordnede ledelse varetages af bestyrelsen, der består af seks medlemmer: 

 Forretningsudvalget og formændene for de i afsnit 9.a og b nævnte faste udvalg.  

 

5.c Den administrative og økonomiske ledelse varetages af forretningsudvalget, der består af tre 

medlemmer: 

    Formand. 

    Næstformand. 

    Kasserer. 

 

5.d Den sportslige ledelse påhviler de i afsnit 9 nævnte faste udvalg under ansvar overfor 

bestyrelsen, hver indenfor sit kompetenceområde. 
 

5.e Alle ledelsesfunktioner i Judo Danmark er ulønnede. Diæter og rejsegodtgørelser kan alene 

udbetales efter regler og satser fastsat af Judo Danmarks bestyrelse.  

 Dog kan ledere, der udfører særlige tjenester for Judo Danmark, bevilges løn herfor. 

 (Opmærksomheden henledes i forbindelse hermed på DJU's amatørbestemmelser.) 
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5.f Inhabilitet: Tillidsvalgte er inhabile når der skal træffes afgørelser eller forberedes 

afgørelser i følgende tilfælde: 

1. Når det er en sag der vedrører ens nære slægtninge, børn og søskende. 

2. Når vedkommende selv er en part i eller har erhvervsmæssige interesser i sagen.  

3. Når vedkommende er gift eller samboende med vedkommende i en sag. 

4. Når vedkommende sidder i ledelsen i en klub, der er en sag på. 

5. Ved valg til bestyrelsen og udvalg kan ægtefæller og samboende og disses børn ikke sidde 

i bestyrelsen eller i samme udvalg samtidig.  

 
 
 

Årsmødet 
 

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

DJU's formand har møde- og taleret. 
 

6.b Medlemmets repræsentation på årsmødet udøves af den klub, som medlemmet er tilsluttet. 

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

repræsenterer klubben. 
 

6.c Klubber tildeles repræsentation og stemmeret efter følgende princip: 

 Hver anerkendt klub med mindst 1 medlem, med gyldig licens der udøver judo, kan stille 

med én stemme. Herefter en stemme pr. hvert påbegyndt 75 licenser, dvs. 1-75 licenser, 1 

stemme 76-150, 2 stemmer 151-225, 3 stemmer 226-301, 4 stemmer. Yderlige stemmer for 

hver 75 licenser herefter. 

Licenser gælder optalt pr. 31-08 året før. 

   

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

ikke repræsentere flere klubber. 
 

6.d Forretningsudvalget er ansvarlig for fastlæggelse af mødetidspunkt og indkaldelse til mødet. 

Mødestedet skal så vidt muligt variere mellem landsdelene. 

 Mødet skal afholdes senest dagen før og tidligst 30 dage før DJU’s ordinære 

repræsentantskabsmøde. I de år hvor DJU’s ordinære repræsentantskabsmøde ikke finder 

sted skal årsmødet været afholdt inden udgangen af juni måned.  

Indkaldelse til det ordinære møde skal ske ad to gange. Første indkaldelse skal udsendes 

senest 1. februar. Ud over meddelelse om tid og sted for mødets afholdelse skal 

indkaldelsen indeholde en fortegnelse over hvilke tillidsrepræsentanter der er på valg, med 

angivelse af hvorvidt den nuværende indehaver modtager genvalg. 

Anden indkaldelse, der skal ske senest to uger forud for mødetidspunktet, skal, ud over 

bekræftelse af tid og sted for mødets afholdelse, indeholde den fuldstændige dagsorden, 

være bilagt en skriftlig årsberetning, regnskab, budget, indkomne forslag i deres fulde 

ordlyd, samt kandidatlister til de ledige tillidsposter. 
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Fristen for indsendelse af forslag herunder kandidater til tillidsposter, skal fastsættes til ca. 4 

uger før årsmødet. 
 

6.e Ethvert medlem af Judo Danmark har ret til at stille forslag til årsmødet. 
 

6.f Forslag til ændring af love og de i afsnit 3 nævnte reglementer skal uanset bestemmelsen i 

6.d være fremsendt senest den 1. april for at kunne vedtages på førstkommende årsmøde. 

Grunden hertil er at give bestyrelsen mulighed for at udarbejde en betænkning til forslaget. 
 

 

6.g Dagsorden for det ordinære årsmøde er: 

 1. Kontrol af repræsentanter. 

 2. Valg af dirigent. 

 3. Behandling af beretning. 

 4. Behandling af regnskab. 

 5. Behandling af indkomne forslag. 

 6 Valg til tillidsposter. 

 7. Eventuelt. 
 

6.h Et lovligt indkaldt årsmøde er altid beslutningsdygtigt. Alle afgørelser træffes ved simpelt 

stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed bortfalder det forslag afstemningen drejer sig om. 

Undtaget herfra er valg til tillidsposter, hvor der i tilfælde af stemmelighed foretages 

omvalg alene mellem de kandidater som i første omgang fik flest og lige mange stemmer. 

Giver dette også stemmelighed afgøres valget ved lodtrækning mellem de berørte 

kandidater. 
 

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

er fyldt 15 år, valgbare til Judo Danmarks tillidsposter. 
 

6.j For at kunne vælges til formand, næstformand eller kasserer skal medlemmet være personlig 

myndig. 
 

6.k Dommerudvalgets tre medlemmer skal alle have Judo Danmarks dommerlicens. 

 Det skal tilstræbes at et af medlemmerne har højeste nationale licens. 
 

6.l To af Gradueringsudvalgets medlemmer skal have mindst 3. Dan, og et medlem mindst  

         2. Dan. 

  

6.m. Formanden, næstformanden og kassereren kan ikke samtidig indvælges i et af de faste 

udvalg, hvis der er andre valgbare kandidater. 
 

6.n Ekstraordinært årsmøde skal indkaldes når bestyrelsen eller mindst 50 medlemmer fra 

mindst 10 forskellige klubber begærer det 

 På et ekstraordinært årsmøde kan kun behandles det eller de emner der har foranlediget 

mødets indkaldelse. 
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 Varslingsfristen for et ekstraordinært årsmøde er tre uger. Mødeindkaldelsen skal udsendes 

senest to uger efter at begæring herom er lovligt fremsat. 

 

Bestyrelsen 
 

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

og er ansvarlig for rettidig indkaldelse og udarbejdelse af dagsorden. Mødeindkaldelse skal 

udsendes mindst to uger forud for mødetidspunktet. 
 

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

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

anmoder om det. 
 

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

almindelig stemmeflerhed. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. 
 

7.d Bliver en bestyrelsespost eller en post i et af de faste udvalg ledig i en valgperiode 

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

førstkommende ordinære årsmøde. 
 

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

udvalgene indbyrdes. 
 

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

gebyrer, diætsatser og rejsegodtgørelser. 
 

7.g Bestyrelsen vedtager Judo Danmarks aktivitetskalender efter indstilling fra 

forretningsudvalget. 
 

7.h Bestyrelsen er ansvarlig for at relevante vedtagelser er indført i bestyrelsesreglementet. 
 

7.i Bestyrelsen udarbejder Judo Danmarks overordnede målsætning og fremlægger 

handlingsplaner for det kommende år på det ordinære årsmøde i forbindelse med 

behandlingen af beretningen.  
 

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

bestyrelsen samt personer der udpeges af bestyrelsen under hensyntagen til de emner der 

skal behandles. 
 

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

bestyrelsen i samråd med de berørte udvalg. 
 

7.l I særlige tilfælde kan bestyrelsen dispensere fra et reglements bestemmelser. Dispensationen 

skal vedrøre konkrete forhold, den skal gives skriftligt og skal for at være gyldig vedtages 

med 4/5 flertal. 
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7.m Klager over forretningsudvalgets og de faste eller specielle udvalgs afgørelser kan 

indbringes for bestyrelsen, hvis afgørelser kan indankes for DJU's Appeludvalg. 
 

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

hovedbestyrelse vælges de følgende repræsentanter af bestyrelsen blandt bestyrelsens 

medlemmer. 

 En person, som fra anden side er indvalgt i hovedbestyrelsen, kan ikke vælges som 

repræsentant for Judo Danmark. 

 

Forretningsudvalget 
 

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

er formandens adresse. 
 

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

kassereren vælges på årsmødet på ulige årstal for to år ad gangen. 
 

8.c Formanden er Judo Danmarks repræsentant i DJU's hovedbestyrelse og er ansvarlig for 

koordineringen af bestyrelsens og de faste udvalgs virke og samordner hvert år udvalgenes 

beretninger med bestyrelsens til en samlet beretning. 

 De i 2.b nævnte repræsentationer hører til formandens opgaver. Formanden kan uddelegere 

disse opgaver til næstformanden eller kassereren. I tilfælde hvor ingen af disse kan påtage 

sig opgaverne kan de med bestyrelsens godkendelse delegeres ud til andre i Judo Danmarks 

ledelse. 
 

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

de øvrige bestyrelsesmedlemmer udarbejdes budgetforslag, der behandles på et 

bestyrelsesmøde inden hvert års 1. februar. 

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

opfølgning. 
 

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

træder i formandens sted såfremt denne har forfald i kortere perioder. 

 Næstformanden overtager endvidere kassererens opgaver ved dennes forfald. 

 Næstformanden har ansvar for kommunikation og IT. 
 

8.f Forretningsudvalget forbereder sager, der skal behandles af bestyrelsen, og er ansvarlig for 

at bestyrelsens beslutninger efterleves. 
 

8.g Forretningsudvalget koordinerer den af bestyrelsen vedtagne kalender.  
 

8.h Forretningsudvalget er ansvarlig for at der foreligger reglementer for alle Judo Danmarks 

aktiviteter jf. afsnit 3 og 9.f. Reglementerne er først gyldige når de er vedtaget på årsmødet 

og er bragt til medlemmernes kundskab jf. 3.c. 
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8.i Forretningsudvalget skal afholde mindst fire møder om året. Formanden fører forsædet ved 

møderne og er ansvarlig for rettidig indkaldelse og udarbejdelse af dagsorden. Mødeind-

kaldelse skal udsendes mindst to uger forud for mødetidspunktet. 
 

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

skal indkalde til møde såfremt begge JFU's øvrige medlemmer skriftligt anmoder om det. 
 

8.k Et rettidigt indkaldt JFU-møde er altid beslutningsdygtigt. Alle afgørelser træffes ved 

almindelig stemmeflerhed. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. 
 

 

Faste udvalg 
 

9.a Til at lede og forestå Judo Danmarks sportslige aktiviteter nedsættes følgende faste udvalg: 

         1.  ELITEUDVALGET, der består af fire personer, der vælges på årsmødet for to år ad 

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

  

2. BREDDEUDVALGET, der består af fire personer. Formanden, benævnes breddechef 

og vælges på årsmødet, for to år ad gangen i lige år. De øvrige medlemmer er 

formændene fra stævneudvalget, dommerudvalget, og marstersudvalget  

 

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

årsmødet for to år ad gangen. Formanden og et medlem på ulige årstal og to 

medlemmer på lige årstal. Kommunikationsudvalget er repræsenteret i bestyrelsen via 

næstformanden. 
 

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

år ad gangen. Formanden og et medlem på ulige årstal, og et medlem vælges i lige år. 

Desuden formanden for dommerudvalget, der vælges i ulige år.  

 Formanden er en del af breddeudvalget. 

 

         5. GRADUERINGSUDVALGET, der består af tre personer, der vælges på årsmødet 

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

årstal. Formanden benævnes Teknisk chef. 

         

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

ad gangen. Formanden samt en repræsentant fra vest vælges i ulige årstal og en 

repræsentant fra øst i lige årstal. Der afholdes et dommerseminar to gange årligt. 

Seminaret afholdes i september og i januar og afholdes på skift i landsdelene. 

 Den valgte dommerformand indgår i stævneudvalget, som i et tæt samarbejde 

fastlægger dommerudskrivelse og kalenderstyring af stævner. 

 Dommerformanden vælges i lige årstal for to år ad gangen Dommerudvalget er 

repræsenteret i bestyrelsen via Breddechefen. 

Formanden er en del af breddeudvalget. 
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       7. MARSTERSUDVALGET, der består af tre medlemmer, der vælges på årsmødet for to 

år ad gangen. Formanden og et medlem vælges i ulige år, og et medlem i lige år. 

Veteranudvalget er repræsenteret i Bestyrelsen via Breddechefen. 

Formanden er en del af breddeudvalget. 

 

  

 

9.b Formændene for de faste udvalg vælges særskilt på årsmødet. Formændene for Elite-udv, 

Breddeudvalget, og Grad-udv. Vælges på lige årstal og de øvrige formænd på ulige årstal.  
 

9.c Hovedretningslinierne for opgavernes fordeling mellem udvalgene er: 

  

 ELITEUDVALGET, skrives forkortet ELU: 

  Forestår Judo Danmarks elitearbejde for ungdom, juniorer og seniorer. 

  Udstikker retningslinjer for landstrænerne og følger deres virke. 

  Har den løbende kontakt med Team Danmark og DIF omkring elitearbejde. 

  Forestår Judo Danmarks talentarbejde blandt ungdom. 

  Afholder fællestræninger for eliten. 

  Afholder den årlige sommerlejr. 

  . 

  Er udtagelseskomite til landsholdet i et tæt samarbejde med landstræner. 

  Formanden benævnes Sportschef. 

  

  

 BREDDEUDVALGET, skrives forkortet BRU: 

                  Udvikle bredde judoen i Danmark 

Forestår initiativer og aktiviteter til styrkelsen af bredden 

Uddannelse og ATK som skal styrke trænere og ledere ude i klubberne. 

Ansvar for Breddelejre. 

Ansvar for Veteraner. 

Ansvar for vores regionale og nationale stævner 

      Ansvar for Dommere. 

Ansvar for Special Needs Judo 

Ansvar for skole judo 

 STÆVNEUDVALGET, skrives forkortet STU: 

  Afvikling af danmarksturnering for seniorhold og pokalturneringer. 

  Afvikling af turneringer for ungdom. 

  Afvikling af national- og kredsmesterskaber. 
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  Afvikling af internationale stævner og landskampe, der afholdes her i landet. 

  Fastsættelse af antal dommere til ovenstående turneringer samt forestå  

                   Økonomi og afregning af disse. 

           

 DOMMERUDVALGET, skrives forkortet DU: 

                   Rekruttering af nye dommere 

                   Uddannelse af dommere på alle niveauer 

                   Udskrivning af dommere til stævner nationalt i samarbejde med stævneudvalget 

                   Udskrivning af dommere til internationale stævner 

          Ved Europæisk Judo Unions (EJU) stævner tilmeldes dommere og kæmpere så vidt 

muligt sammen via EJU/IJF IT system. 

  Udpegning af deltagere til det årlige EJU-dommerseminar 

                   Afvikling af det årlige dommerseminar 

  Uddannelse af, tavleførere og tidtagere. (Dog for internationale stævner i  

                   samarbejde med stævneudvalget) 

 

 KOMMUNIKATIONSUDVALGET, skrives forkortet KU: 

  Udvalget er Judo Danmarks kontaktorgan til nyhedsmedierne. 

  Forestår Judo Danmarks PR-arbejde. 

  Medvirker til at sikre kommunikationen mellem klubberne og ledelsen. 

  Forestår Judo Danmarks klubstøtteaktiviteter. 

  Uddannelse af klubledere. 

  Varetager Judo Danmarks hjemmeside. 

  Varetager Judo Danmarks facebookside 

 

          

 GRADUERINGSUDVALGET, skrives forkortet GU: 

  Uddannelse af gradsprøveeksaminatorer. 

  Afholdelse af gradsprøver til Dan-grader, samt kata- og pensumkurser. 

  Vedligeholdelse af judo Danmarks danarkiv. 

  

   

 MARSTERSUDVALGET, skrives forkortet MU: 

  Varetager al veteran judo i Judo Danmark 

  Afholder træningssamlinger 

  Er ansvarlig for udtagelser til internationale veteranstævner 

  Udvikler og lave nye initiativer for veteranjudoen 

 

 

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

skal have vide rammer for tilrettelæggelse og koordinering af deres arbejde for der igennem 

at sikre en decentral ledelsesstruktur. 
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9.e Hvert enkelt udvalgs specifikke ansvars- og kompetenceområde skal være fastlagt i mindst 

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

kommissorium. 
 

Specielle udvalg 
 

10.a Til at forestå og lede en særlig aktivitet kan bestyrelsen nedsætte et specielt udvalg. 
 

10.b  Et specielt udvalgs sammensætning, opgaver og beføjelser fastlægges af bestyrelsen. 

 Et specielt udvalg kan ikke tildeles opgaver eller beføjelse der griber ind i et fast udvalgs 

kompetenceområder.  

 Et specielt udvalg opløses når dets opgave er løst. 
 

10.c Såfremt et specielt udvalgs opgave består i et arrangement, hvori en klub er involveret, skal 

den pågældende klub være repræsenteret i udvalget. 
 

10.d Til at arrangere og afvikle internationale stævner og landskampe, der afholdes her i landet, 

kan bestyrelsen sammen med Stævneudvalget og Dommerudvalget i et samarbejde nedsætte 

et specielt udvalg. 

 Et sådant udvalg opløses efter afslutningen af hvert enkelt arrangement. 
 

 

Sanktionsbestemmelser 
 

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

nærværende vedtægt eller i et udvalgs reglement, eller udviser en optræden der strider mod 

almindelig sømmelighed eller skader Judo Danmarks omdømme, kan medlemmet udelukkes 

fra Judo Danmarks aktiviteter efter nedenfor anførte regler. 
 

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

virkning, såfremt medlemmet igen forcer sig indenfor betingelses tiden. 
 

11.c I reglementerne for de faste udvalgs virke skal bestemmes hvilke sanktioner udvalget kan 

iværksætte, såfremt reglementet overtrædes. 

 De faste udvalg er ikke bemyndiget til at idømme sanktioner der går ud over udvalgets 

kompetenceområde. 
 

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

kompetenceområde er bestyrelsen bemyndiget til at udelukke et medlem fra enkelte 

aktiviteter eller fra samtlige af Judo Danmarks aktiviteter.                                                                                      

 I sidstnævnte tilfælde kan medlemmets judolicens inddrages. 
 

11.e Et udelukket medlem skal altid samtidig med eller umiddelbart efter udelukkelsen gøres 

bekendt med sine ankemuligheder. 
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11.f Et udelukket medlem kan gennem sin klub anke afgørelsen for DJU's Appeludvalg. Anken 

skal ske skriftligt og senest to uger efter, at den påankede hændelse har fundet sted. 
 

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

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

bestemmelser. 
 

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

årsmødet eller for DJU's hovedbestyrelse. 
 

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

ansvarsområde. 
 

 

Æresmedlemmer 
 

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

betydelig indsats til gavn for Judo Danmark, kan udnævnes til æresmedlem af denne. 

              Det forventes at ansøger har opnået fortjensttegn i guld. I særlig tilfælde kan der dispenseres 

herfor. 

 

12.b Et æresmedlemskab er uafhængigt af medlemskab af en af Judo Danmarks klubber. 
 

12.c Et æresmedlem har udover samme rettigheder som Judo Danmarks øvrige medlemmer ret til 

vederlagsfrit at overvære alle arrangementer der afholdes i Judo Danmarks regi. Judo 

Danmark betaler æresmedlemmers licensafgift.  

 Æresmedlemmer har taleret på årsmødet. 
 

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

lemskort. 
 

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

afholdt indenfor samme sæson, men med mindst tre uger mellem mødedatoerne.  

 Tildelingen sker ved årets ordinære årsmøde. 

 
 

12.f Et æres medlemskab er normalt livsvarigt, men det kan, når særlige forhold begrunder det, 

ophæves efter de samme regler som de, hvorefter det er vedtaget. 

 Til ophævelse kræves dog at mindst 2/3 af årsmødets stemmeberettigede deltagere stemmer 

for ophævelsen. 

 

Fortjensttegn 
 

13.a Der er to slags fortjensttegn: 
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 Fortjensttegn i sølv, og fortjensttegn i guld. 

 Tildeling af fortjensttegn vil ske efter nedennævnte retningslinier.  

 

 

13.b Fortjensttegn i sølv kan tildeles alle der har gjort en særlig indsats for Dansk judo.      

Personer der har ydet mindst 5 års lederarbejde, trænergerning, eller dommergerning.     

          Dette gælder både i klub sammenhæng, Judo Danmark sammenhæng og unionsarbejde.   

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

resultat. 

 

13.c Fortjensttegn i guld kan tildeles alle der har gjort en særlig indsats for Dansk judo.      

 Personer der har ydet mindst 10 års lederarbejde, trænergerning, dommergerning.     

          Dette gælder både i klub sammenhæng, Judo Danmark sammenhæng, og unionsarbejde.   

          Fortjensttegn kan også tildeles personer der har lavet et helt ekstraordinært sportsligt        

          resultat. 

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

dispenseres af bestyrelsen. 

 

13.d Fortjensttegn kan helt ekstraordinært tildeles personer der ikke er medlem af Judo Danmark.        

          Men har gjort en helt speciel indsats for judosporten. 

          Dette gælder både sølv og guldtegn. 

 

13.e Ansøgningen skal indeholde alle relevante oplysninger ved brug af særligt ansøgningsskema 

og tilstilles herefter bestyrelsen. 

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

 Tegnene kan overrækkes efter ansøgernes ønske.   

 

13.f Bestyrelsen behandler ansøgning på førstkommende bestyrelsesmøde. 

          Fortjensttegn kan indskrives i judolicensen under hædersbevisninger. 

          Navnene på modtagerne vil blive arkiveret på særlig oversigt. 

  

  

  

 

 Der vil være en overgangsordning for dem der opfylder betingelserne nu, både til sølv og 

guldtegn og har gjort et stort stykke arbejde for Dansk judo i forskellige sammenhæng før 

dette reglements vedtagelse.  

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

gælder fuldt ud.  

______________________________________________________________________ 
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Lovene er vedtaget på Judosektionens stiftende møde i Kolding den 14. januar 1978. 
 

Ændringer er vedtaget på de ordinære sektionsmøder i årene 1979, 1982, 1983,1985, 1987, 1988, 

1993,1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 2000, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007,2008,2009, 2011, 2012, 

2013,2015 og 2016. 

 

Ændring fra Judosektionen til Judo Danmark, vedtaget på Rep-møde 2007. 
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