
 
 

  

 
 

 
 
 

FJJK JULESTÆVNE 
Nørrebrogade 131L, 7000 Fredericia 

 
I sommers afholdte vi årets måske fedeste stævne. Til december er vi derimod klar med 

årets måske hyggeligste stævne. Det sker, når vi afholder FJJK JULESTÆVNE lørdag den 4. 
december 2021. 

 

Mix - Gulvkamp  
 

Piger: 
Piger: 
Piger: 

 
Drenge: 
Drenge: 
Drenge: 

 
Kvinder: 

Mænd: 
 

Veteraner: 
Veteraner:  

U10 (2012 eller senere)   
 
U12 (2010-2011) 
U15 (2007-2009) 
U18 (2004-2006) 
 
U12 (2010-2011) 
U15 (2007-2009) 
U18 (2004-2006) 
 
O18 (2003 eller tidligere) 
O18 (2003 eller tidligere) 
 
Damer 
Herrer 
  

 
Ved stævnet vil det være muligt at deltage i et julelotteri med gode præmier, ligesom det 

vil være muligt at købe æbleskiver mv. til gode priser. 
 
 
Lokation:   Fredericia Judo & Ju-jutsu Klub 
  Nørrebrogade 131L, 7000 Fredericia 
 



Tilmelding:  https://fjjk.nemtilmeld.dk/3/  
 
  Tilmeldingen er åben fra 1. september – 28. november 2021 
 
 Pris:  125 kr. pr. aldersgruppe 
 
System:  Flydende vægtklasser. Inddeling sker på baggrund af vægt, niveau 

 og bæltegrad. Der kæmpes puljesystem med maksimalt 5 kæm-
pere. Ved to deltagere i en gruppe, kæmpes bedst af tre. 

 
Præmier: I U10 og U12 vil der være medaljer til alle.  

I U15, U18, O18 og Veteraner vil der være medaljer til 1., 2. og 3. 
pladsen i hver pulje.  

 
Mødetidspunkt:  Udsendes senest 1. december 2021.  
 
Indvejning: Indvejning foregår i gi på det oplyste mødetidspunkt og 30 minut-

ter frem.  
 
Kampstart: Ca. 45 minutter efter mødetidspunktet.  
 
Regelsæt:  Turneringen afvikles som udgangspunkt i henhold til det af Judo 

Danmark vedtagne reglement: Individuelt Stævnereglement nr. 
03.00 af oktober 2013, jf. straks nedenfor. 
 
Arrangøren forbeholder sig dog retten til at fravige reglementet i 
det omfang det skønnes nødvendigt af hensyn til afviklingen. En 
række fravigelser fremgår i øvrigt allerede af nærværende invita-
tion. 

  
 U10 afvikles dog i henhold til reglementet for Rollinge Cups.  
 
 
Tab og skader: Deltagelse sker på eget ansvar. Arrangøren kan ikke blive holdt 

ansvarlig for skader, tyveri mv.  
 
Refundering: Refundering ved afbud gradueres således: 
 Senest 1. november:   100% 
 Mellem 1.-30. november: 050% 

Fra 1. december:  000% 


