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Referat af Judo Danmarks årsmøde den 12. juni 2021,  

Hotel Scandic, Odense, kl. 10.00 

 

Formand Søren Studsgaard bød velkommen og orienterede kort om det forgangne år, hvor vi på grund af corona har 

haft meget lidt judoaktivitet i Danmark, og vi holdt et minuts stilhed til ære for Bent Aage Tønnesen fra Fredericia, 

som vi har mistet siden sidste årsmøde.  

Dagsorden ifølge lovene: 

1. Kontrol af repræsentanter 
 

25 klubber  

27 stemmer 

49 deltagere  

2. Valg af dirigent 
 
Søren Gøtzsche fra DIF blev valgt og konstaterede, at årsmødet var rettidigt indkaldt, og at øvrige formalia var 

overholdt. Og desuden, at der ikke er nogen indkomne forslag. Søren gjorde desuden opmærksom på, at der skal 

vælges to yderligere medlemmer til Breddeudvalget. 

 
3. Årets kåringer 

 
Årets klub: Fanø Judoklub 
Årets dommer: Jesper Hjermitslev, Brønderslev 
Årets træner: Bo Kristensen, Århus 
Årets leder: Holger-Henning Frahm Carlsen, Vestfyns Judo og Selvforsvar 
Årets damekæmper: Lærke Marie Olsen, Gladsaxe 
Årets herrekæmper: Mathias Madsen, Amager Judo Skole 
 

4. Behandling af beretninger 
 

Formandens beretning 

Det har været voldsomt tidskrævende at håndtere coronarestriktionerne og de mange opdateringer specifikt for judo, 

det er ikke nogens drøm at bruge meget tid på, men det har været nødvendigt, og vi synes, det er lykkedes godt at få 

lavet nogle regler, hvor vi får lavet så meget judo som muligt.  

OL-kvalifikationen har jo været voldsomt påvirket af corona, men lige nu ser det ud til, at Lærke kvalificerer sig til 

Tokyo, det afgøres endeligt i den kommende uge.  

Corona har paradoksalt nok været godt for økonomien, fordi vi har haft langt færre aktiviteter, end vi plejer. Det 

betyder også, at vi kan starte op igen med nogle initiativer, der kan kickstarte judo igen.  

 

Gerlev bliver afviklet, selvom vi endnu ikke kender rammerne, så I kan roligt sige til jeres medlemmer, at de skal 

tilmelde sig.  
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Strategiarbejdet i DIF-regi, som definerer retningen i vores arbejde fra 2022-2025 fortsætter, og det er lidt tungt, og 

tidligere har vi oplevet, at der var lidt langt fra strategiarbejdet til vores hverdag. I denne periode forsøger vi at bringe 

de to ting lidt tættere sammen.  

Vi har formået at fastholde vores støtte fra DIF, det anbringer os i den bedste halvdel af specialforbundene.  

Desuden lidt om elitearbejdet, som er meget krævende, fordi vi normalt har så mange aktiviteter (og som nu har 

været vanskeligt på grund af corona). Vil desuden gerne lægge op til debat om, hvorvidt vi ønsker en mere 

omfattende professionalisering af elitearbejdet.  

- Debatindlæg om dette 

Hjemmesiden har vi nu haft i et år, og det fungerer rigtig godt.  

Det internationale arbejde – i nordisk regi har vi primært mødtes hver tredje måned for at udskyde NM. I europæisk 

regi fungerer det virkelig godt, også resultatmæssigt.  

Breddeudvalgets beretning 

Udvalgte punkter:  

Ønske om at integrere kamp i pædagoguddannelsen via Grethe Sandholm. Vi vil gerne have ungdomsfællestræninger 

tilbage, som ikke primært har fokus på eliten. Vi kommer også til at sætte ind med aktiviteter for tumleting, også på 

tværs af forbund, vi vil gerne lave tumletræf for 3-6 årige med øvelser, faldteknik etc., og de får et diplom med hjem. 

Vi vil gerne have forslag til steder, hvor det kan foregå. Vi vil meget gerne høre fra jer med forslag til aktiviteter etc., så 

det hele ikke kommer fra os i Judo Danmark.  

Vi er glade for strategiaftalen, og vi glæder os til mange gode aktiviteter.  

Dommerudvalgets beretning 

Jesper Gordon: Vi har ikke været ude at dømme siden Danish Open i februar 2020, hverken ude eller hjemme, det er 

frustrerende for dommerne, og vi glæder os til at komme i gang. Vi har forsøgt at tilmelde os nogle internationale 

stævner nu for at komme ud. Vi har ikke kunnet dømme til Europa Cups på grund af restriktionerne, der betyder, at 

man skulle være væk i rigtig lang tid.  

Der er et par dommere, som trækker sig, blandt andet Carsten Melgaard. Hvis dommerne af den ældre generation 

stopper, så har vi altså ikke endnu de unge, der skal overtage. Vi kommer til at mangle dommere fremover, hvis vi ikke 

får nogle nye til at melde sig.  

Spørgsmål om vi kan få en kortfattet dansk udgave af reglerne? Det vil Jesper gerne forestå udarbejdelsen af – og man 

kan også møde op til det årlige dommerseminar! 

Dommerudvalget kunne også være mere proaktive i arbejdet med at synliggøre, at man mangler dommere? 

Måske kunne man også tage fat i de dommere, der er stoppet, måske kunne man overtale dem til at komme tilbage?  

Kunne man lave anbefalede minimumskompetencer for de forskellige poster, herunder trænere og dommere, i Judo 

Danmark? 

Fastholdelse ude i klubberne – at man er opmærksom på mulige dommerkandidater?  

Vi har også lempet lidt på de meget firkantede regler om, at man ikke må være dommer og kæmper til samme 

stævne, det er ikke så stringent længere. 

Kunne man forestille sig, at man fik lidt større honorar til dommerne? Måske, men vi har haft et par stigninger, og vi 

kommer jo ikke for pengenes skyld.  
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Honorar, så er det skattefrit, det skal vi gerne kunne fastholde. Det er frivilligt, som det er nu, og hvis man laver det 

om, så skal man måske også ændre på, hvad det koster at deltage i stævnerne.  

Højere lønninger bør også medføre, at vi genbesøger hele systemet, stævnelederne får heller ikke honorar.  

Gradueringsudvalgets beretning 

Det har været frustrerende med de mange nedlukninger. Alligevel er jeg glad, for jeg har løbende efterspurgt en 

dialog om graduering, og den har vi fået under nedlukning. Den dialog, som vi har nu, den er virkelig god, det er 

lykkedes at få den tillid og den åbenhed, som vi skal have – og jeg siger meget sjældent nej.  

Vi har sparet meget energi sammen, og nu ser det ud til, at vi kan afvikle gradueringskurser og gradueringerne, det er 

vi meget glade for.  

Vi har også uddelt nogle æresdan, det er også meget glædeligt. Og sig endelig til, hvis I kommer i tanke om nogle, der 

kunne fortjene et æresdan.  

Spørgsmål om kamppoint: Vi har set lidt stort på det, fordi man ikke har kunnet komme ud at kæmpe, så har man 

kunnet gå op alligevel – men vi har taget stilling individuelt hver gang.  

Kommunikationsudvalgets beretning 

Aktivt og arbejdsdygtigt udvalg. Det er ærgerligt, at Karina ikke er her længere. Vi har haft en del opgaver i 

kommunikation, og det er heldigt, at vi har Rikke, så vi har direkte adgang til information om, hvad der sker med 

eliten.  

Vi har Facebook, som fylder rigtig meget, vi har hjemmesiden, hvor der også skal være meget kommunikation, og så 

har vi de sager, hvor formanden har et behov. Alle i udvalget vil fortsætte, og vi håber, at der kommer rigtig meget 

mere, der skal kommunikeres! 

Stor ros for så meget god kommunikation inkl. hjemmeside, så det er en fornøjelse.  

Mastersudvalgets beretning 

Der har været nogle aktiviteter, men vi henviser til den skriftlige beretning. 

Antidopingudvalgets beretning 

Udvalget kommer formentlig til at skifte navn til antidoping og idrætsmedicin. Safe Fall fylder jo meget, vi bestræber 

os på at få det ind i skolerne. Mange andre aktiviteter er undervejs i forbindelse med Safe Fall, vi vil fx gerne lave 

arrangementer for virksomheder mv., så vi kan understøtte judoens økonomi i Danmark.  

Udviklingskonsulentens beretning 

Applaus til Karina, der holdt 7,5 år i Judo Danmark – og vi henviser til beretningen.  

Stævneudvalgets beretning 

Jo ikke meget at fortælle på grund af corona, men vi skal have valgt et nyt medlem. Vi mangler en stævneleder på 

Sjælland, fordi jeg slutter, og vi har stadig kun Simon i Jylland – det er en spinkel konstruktion. Vi holder DM i Herning, 

I kan finde datoen på hjemmesiden.  

Eliteudvalgets beretning 

Lærke kvalificerer sig formentlig til OL, vi ved det efter weekenden. Vi har brugt tiden blandt andet på 

træneruddannelse af nogle af kæmperne, og fx deltagelse i University Games, som er et virkelig godt stævne, der er 

uafhængigt af ranglister. Vi kommer også til at deltage fremover.  
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Ranglisterne, og så har vi fået samlet elitestrategien i ét dokument, som er tilgængelig for jer alle. Vi arbejder med to 

spor, nemlig ét med OL-kvalifikationen og et med Talent/Elite.  

Det er ikke lykkedes for alvor at få budskabet ud om, hvordan man kommer ind i kredsen omkring landsholdet, Klub 

 Talent  Elite, der er sket rigtig meget, men vi har måske ikke fået kommunikeret det godt nok.  

Kirkbi-midler har vi fået lov at udskyde, og vi har fået ekstra penge, så vi samlet set har skaffet 1,2 – 1,3 mio.  

Vi laver lidt om på udvalget, Lasse stopper og erstattes af Anders Olsen, og Alexander tager også en pause. Vi er meget 

optaget af stabilitet, så kæmperne kan blive ved med at udvikle sig i stabile rammer. Vi kan støtte deltagelse i 

diplomtræneruddannelse, så vi vil meget gerne høre fra jer, hvis I kunne tænke jer at gå den vej.  

Et af mine egne mål har været at få kvalificeret en kæmper til OL, det ved vi mandag eller tirsdag. Et andet har været 

at få professionaliseret arbejdet omkring landsholdet, fx i form af en assisterende landstræner. Jeg har sat en ære i at 

være med til at lave nogle gode rammer for dem, der vil rigtig meget med judo. Vi har fået skabt et stabilt niveau, og 

jeg håber, at det, vi ligger på nu, er vores bundniveau. Jeg har selv brug for en lille pause, så vil jeg gerne komme 

tilbage – forhåbentlig på et højere niveau.  

Stor tak til alle jer, der har hjulpet, både med stort og småt, jeg glæder mig til at komme tilbage.  

Årsmødet godkender samlet beretningerne.  

5. Behandling af regnskaber 
 

Peter Bo fremlagde regnskaberne med fokus på udvalgte emner. Lad os forsøge at være lidt bedre til 

indberetningerne, nogle gange snyder folk sig selv, men de fleste småfejl går den anden vej – og revisorerne bliver så 

glade, hvis vi bliver bedre til det.  

Regnskabet er en halv million bedre, end vi havde regnet med, men det er jo ikke ”bedre”, fordi det skyldes, at vi ikke 

har kunnet afholde de aktiviteter, som vi gerne ville.  

Vi har fortsat meget lave administrationsomkostninger, 71.000.- mod budgetteret 129.000.- Kommunikationsudvalget 

har ikke brugt en krone og har alligevel fået meget ros, fordi de har gjort det så godt.  

Eliteudvalget har brugt penge, for nogle ting har kunnet lade sig gøre på trods af corona. IJF har været superdygtige til 

at gennemføre, også sammenlignet med andre forbund.  

Alexander supplerede om specifikation af Kirkbimidler og andre fondsmidler.  

Diskussion om revision, godkendelse af bilag m.m. Vi har brug for lidt bedre kvalitet i bilagene. 

Vi skal selvfølgelig have revisionen, det arbejde er meget værdifuldt (og i øvrigt også noget, vi er forpligtet til) og det 

er også noget, vi diskuterer i Hovedbestyrelsen. 

Bestyrelsen vil gerne understøtte, at klubberne kommer godt i gang efter corona, og generelt tager vi gerne imod 

forslag, sådan som vi fx nu ser på, om vi kan understøtte, at dommerne kommer ud.  

Spørgsmål om cadetternes udgifter – det er rejseudgifter til trænere m.m. 

De kristiske revisorer ser på, om pengene er blevet brugt på det rigtige – ”det store revisionsfirma”, i dette tilfælde 

Ernst & Young, ser mere på, om tallene er blevet lagt rigtigt sammen.  

Regnskabet blev enstemmigt godkendt. 

Der var heller ikke kommentarer til budgettet. 
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6. Behandling af indkomne forslag 
 

Der er ikke indkommet forslag. 

7. Valg af tillidsposter 
 

Kandidatliste                                                        

Judo Danmarks årsmøde 2021 

Tillidsposter Nuværende Genvalg 
Forslag til valg 

Formand Søren Studsgaard 1 år tilbage  

Kasserer Peter Bo Olsen JA – 2 år  

Næstformand Sune Aagaard Pedersen JA – 2 år  

    

Bestyrelsen 
   

Fmd..Eliteudvalget Alexander Bakke Ønsker at 

stoppe 

 

Fmd. Breddeudvalget Flemming Otvald Jensen 1 år tilbage  

Fmd. Gradueringsudvalget Lars Maagaard  1 år tilbage  

    

Eliteudvalget 
   

Udvalgsmedlem Lasse Pedersen NEJ Anders B. Olsen 

Udvalgsmedlem Lars Pedersen 1 år tilbage  

Udvalgsmedlem Leon Lauritsen JA – 2 år  

    

Breddeudvalget    

Udvalgsmedlem Ny position Morten Wiberg 1 år tilbage  

Udvalgsmedlem Ny position Palle Bengtsson NEJ Vacant, udvalget 

supplerer sig selv. 

    

Stævneudvalget    

Fmd. Stævneudvalget Thomas Hansen JA – 2 år  

Udvalgsmedlem Alex Tvede JA – 2 år  
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Udvalgsmedlem  Lasse Hildingberg Ønsker at 

stoppe      

Birgitte fra Svendborg 

blev valgt 

Fmd.. Dommerudvalget Se under Dommerudvalget   

    

Dommerudvalget    

Fmd. Dommerudvalget Jesper Gordon JA – 2 år  

Udvalgsmedlem  Klaudia B. Asmussen JA – 2 år  

Udvalgsmedlem  Steen Demant 1 år tilbage       

    

Kommunikationsudvalget    

Fmd. Kommunikationsudvalget John Søndergaard JA – 2 år  

Udvalgsmedlem Marianne Nellemose Fredborg 1 år  tilbage  

Udvalgsmedlem Mathias Krabholm 1 år  tilbage  

Udvalgsmedlem  Rikke Berg JA – 2 år  

    

Gradueringsudvalget    

Udvalgsmedlem Marcus Hannerz 1 år  tilbage  

Udvalgsmedlem Allan Gjerulff  JA – 2 år  

    

Mastersudvalget     

Fmd. Masters udvalget Daniel Leigther Dyhrberg JA -   2 år  

Udvalgsmedlem Karsten Kaspersen 1 år tilbage  

Udvalgsmedlem Charlotte Madsen NEJ Boris Schuleit 

 

https://www.facebook.com/profile.php?id=688799233&ref=br_rs
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8. Eventuelt 
 

Vi rekrutterer nye dommere. Vi har forsøgt at kombinere dommerseminar og gradueringskursus, men IJF afholdt ikke i 

år eller sidste år, det kommer formentlig til næste år, så kan vi kort tid efter lave gradueringskursus og 

træner/dommerseminar. Man skal være 21 år og have 1. dan for at blive gradueringsberettiget.  

Bedre ikke at lægge talentcamps og regionstræninger i hverdagene, så talenterne ikke synes, de skal deltage i 

regionstræninger og derfor så ikke kan deltage i klubtræningerne.  

Det er forkert at se det sådan, at regionstræninger og talentcamps tager noget fra klubtræningerne igen.  

Det skal ikke forstås sådan, at træningerne er en dårlig idé. Vi har ikke niveau til at tilbyde træningen, og vi kan ikke 

flytte vores træninger. Det skal være et supplement, men de unge tager til træningerne, og det skal de også. Det er en 

opfordring til koordination.  

Søren takkede bestyrelsen og uddelte vin til de udvalgsmedlemmer, der fratræder, dirigent m.v., takkede for et godt 

årsmøde og mindede om at melde sig til sommerlejren.  

 

 

Kom godt hjem og på gensyn. 

 

Sune Aagaard, referent    Søren Gøtzsche, dirigent 

      

 

 


