18. juni, Kolding

Judo Danmarks årsmøde 2022

Fotos fra forsiden, er venligst stillet til rådighed af:

Foto 1
Lærke Marie Olsen har fået udleveret rygmærker ved OL i Tokyo 2022
Fotograf: privat

Foto 2
Deltagerne på Judo Danmarks sommerlejr 2021 på Gerlev
Idrætshøjskole, dialog i den store sal
Fotograf: Gerlev Idrætshøjskole

Indholdsfortegnelse
Judo Danmark årsmøde 2022

2. indkaldelse til årsmøde 2022
Stemmeantal ved årsmødet

Formandens beretning
Årsberetninger fra udvalgene
Regnskab/Budget
Forslag – ingen forslag modtaget
Kandidatlisten
Diverse
Judo Danmarks Love
Referat Årsmøde 2021

Århus d. 23/5 2022

Judo Danmarks ordinære årsmøde 2022
Til Judo Danmarks klubber
Hermed indkaldes 2.gang til ordinært årsmøde 2022 jævnfør Judo Danmarks
love og Dansk Judo og Ju-Jitsu Unions love.

Mødet afholdes lørdag d. 18. juni 2022 kl. 10.00
Hotel Scandic Kolding
Kokholm 2
6000 Kolding

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

Dagsorden i følge lovene:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Kontrol af repræsentanter.
Valg af dirigent.
Behandling af beretning.
Behandling af regnskaber.
Behandling af indkomne forslag.
Valg af tillidsposter.
Eventuelt.

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
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I forbindelse med årsmødet vil Judo Danmark gerne invitere 2 repræsentanter
fra hver klub til frokost på Hotel Scandic Kolding.
Dette sker via tilmelding i DJU Portalen senest d. 6. juni 2022.
Hvis der ønskes overnatning, bestilles det direkte hos 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
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Allerød Ju-Jitsu
Amager Judo Skole
Birkerød Judoklub
Bramming Ju-Jutsu Klub
Brøndby Judo Klub
Brønshøj Judo Club
Budo Næstved
Dragør Judo Klub
Ebeltoft Judo-Klub
Esbjerg Judo Klub
Esbjerg Ju-Jutsuklub
Fanø Gymnastik & Idræt, Judo
Fredericia Judo og Ju-Jutsu Klub
Frederiksberg Ju-Jutsu Klub
Fyens Selvforsvars Klub
Gentofte Budoklub
Gesten Vejen Judo og Ju-Jutsuklub
Gladsaxe Judo Klub
Greve Ju-Jutsu
Halsnæs Martial Arts
Helsingør Judo & Ju-Jutsu Klub
Herlev Aikido
Herlev Ju-Jutsu
Herning Judo og Jiu-Jitsu Klub
Hillerød Judoklub
Hillerød Ju-Jutsu Klub
Hjørring Judoklub
Hobro Jiu-Jitsuklub
Holbæk Budo Skole
Horsens Judoklub

Klubnavn

DJU Unions
kontingent
betalt
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Nej
Ja
Nej
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Nej
Ja
Ja
Nej
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

Stemmeoversigt til årsmøde 2022:

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

51
611
53
80
103
150
53
6
22
52
36
34
253
186
26
37
26
93
105
24
130
34
68
26
122
69
31
2
86
62

0
152
37
0
107
41
5
6
0
2
0
35
78
0
0
0
2
42
0
9
45
0
0
20
32
0
7
0
35
22

Indberettet til DIF medlems tal Judo licenser Judo stemmer
DIF
indberettet
pr 31.7.2021 årsmøde
0
3
1
0
2
1
1
1
0
1
0
1
2
0
0
0
1
1
0
1
0
0
0
0
1
0
1
0
1
1

40
0
4
109
0
0
0
0
0
0
17
0
36
199
1
22
0
0
85
0
0
6
34
0
0
38
0
3
31
0

Ju-Jitsu licenser
pr 31.07.2021

Ju-Jitsu stemmer
årsmøde
2
0
1
4
0
0
0
0
0
0
0
0
2
5
1
2
0
0
3
0
0
1
2
0
0
2
0
1
2
0

40
152
41
109
107
41
5
6
0
2
17
35
114
199
1
22
2
42
85
9
45
6
34
20
32
38
7
3
66
22

DJU licenser
pr 31.07.2021

Hoven - Sdr. Omme Judoklub
Hvidovre Judo og Jiu-Jitsu Klub
Højby Budoklub
Højer Efterskole
Høng Ju-Jutsu Klub
Ikiru
Jerslev-Sterup Idrætsforening, Judo
Jetsmark Judoklub
JGI-kampsport
Jiu-Jitsu Klubben Ki
Judoklubben Kaisha, Farum
Judoklubben Mitani
Kauri Brønderslev Judoklub
Kodokan Odense
Korsør Judoklub
Kyuusho - Aabenraa Jiu-Jitsu Klub
Køge Judoklub
Lillebælt Kampsport
Lyngby Judo og Ju-Jutsu Klub
Måløv Judo Klub
Nykøbing Sj. Jiu Jitsuclub
Pi, København Judo
Ramløse Judo & Jiu-Jitsuklub
Ribe Ju-Jutsu
Ry Judoklub
Rødovre Jiu-Jitsuklub, Yawara
Sanju Ju-Jutsu
Silkeborg Judo Klub
Sjelle-Skørring Idrætsforening
Skagen Judoklub
Skive Judo Klub
Skjern Judo Klub
Slangerup Budokai Competition
Sunds Jiu-Jitsu Klub
Svendborg Judo og Jiu-Jitsu Klub
Sæby Judo 1986
Særslev Gymnastik Forening

Ja
Ja
Ja
ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Nej
Nej
Ja
Ja
Ja
Nej
Nej
Nej
Ja
Ja
Nej
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Nej
Ja
Ja
Ja
Ja
Nej
Ja
Ja
Ja

Ja
Ja
Ja
Ja, Højskole
Ja
Ja
Nej
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

13
48
13
0
70
22
0
22
13
22
33
144
52
91
21
20
19
82
108
44
4
93
42
103
22
19
10
70
41
8
88
17
19
31
81
17
13

14
1
0
0
0
2
1
1
0
0
28
100
29
53
15
0
23
31
88
22
0
40
9
0
7
0
0
4
15
4
62
2
0
0
17
0
13

1
1
0
0
0
1
0
1
0
0
0
2
1
1
0
0
0
1
2
0
0
1
1
0
1
0
0
1
0
1
1
1
0
0
1
0
1

0
0
8
1
44
13
0
0
0
10
0
0
0
0
0
13
0
6
1
0
0
0
0
110
0
1
6
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0

0
0
1
1
2
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
4
0
1
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0

14
1
8
1
44
15
1
1
0
10
28
100
29
53
15
13
23
37
89
22
0
40
9
110
7
1
6
4
15
4
62
2
2
0
17
0
13

Såby Jiu-Jitsuklub
Tik Judo
Tomoe, Kolding
Trekroner Ju-Jutsu
Tønder Judoklub
Valby Judoklub
Vejle Judo Klub
Vestfyns Judo og Selvforsvar
Vidar Gymnastik og Kampidræt
Videbæk Styrke og Kampsport
Vordingborg Judo og Jiu Jitsu Klub
Værløse Selvforsvars Klub
Ørsø Judoklub
Aalborg Judoklub
Århus Judo Klub
I alt

Ja
Nej
Nej
Ja
Nej
Ja
Ja
Ja
Ja
Nej
Ja
Ja
Nej
Ja
Ja

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Nej
Ja
Ja
Ja

31
11
34
8
24
90
104
33
2
54
49
0
86
88
163

0
0
7
0
5
38
69
15
5
36
10
0
43
1
30
1517

0
0
0
0
0
1
1
1
1
0
1
0
0
1
1
47

15
0
1
3
0
0
0
0
0
0
0
5
0
0
6
870

1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
45

15
0
8
3
5
38
69
15
5
36
10
5
43
1
36
2387

Judo Danmark 2021/2022
Formandsberetning
V/Søren Studsgaard

Indledning
Formandens beretning udgør sammen med udvalgenes beretninger hele Judo Danmarks
skriftlige beretning for sæsonen 2021/2022.
Årsmødet 2021 er mit fjerde som formand for Judo Danmark, og dermed har jeg jo i
princippet en vis erfaring som formand for vores forbund.
En del af erfaringen må jeg dog erkende, at jeg godt kunne have undværet.
De første par år har udgjort en utroligt spændende og lærerig periode for mig, mens de
seneste to års tid har været helt anderledes. Jeg er glad for at kunne bidrage til Judo
Danmark som formand fordi jeg elsker judo, og fordi jeg gerne vil bidrage med hvad jeg
kan til judoens udvikling i Danmark.
Det seneste to år har landet været ramt af Corona-virussens hærgen, og det har i høj grad
sat sit præg på vores sport. Og dermed har det sat sit præg på vores arbejde med judoen i
landet. Hvor vi i bestyrelsen allerhelst arbejder med det rent sportslige, så har vi været
tvunget til hele tiden at forholde os til forskellige restriktioner og fortolkninger af disse. Det
er tidkrævende arbejde. Personligt gør jeg det naturligvis gerne – men hvor ville jeg dog
meget hellere at tiden hos alle vores frivillige, trænere, bestyrelsesmedlemmer og andre,
kunne bruges på vores sport.
Samtidig er det voldsomt inspirerende at se, hvordan vores dygtige ledere og trænere i
landets forskellige klubber, har fundet kreative løsninger til at dyrke så meget sport som
det har været muligt under de meget varierende restriktioner. Det er imponerende !
Rytmen og kadencen i vores sport er endnu ikke helt på plads. Vi gennemfører vores
arrangementer og klubberne gør deres yderste – men deltagerantallet ved eksempelvis
stævnerne er ikke tilbage på antallet fra før Corona-nedlukningerne, og jeg høre flere
klubber bøvle med varierende deltagelse i træningerne, og med at få de frivillige helt
tilbage i det vante gear.
Jeg må være ærlig og sige, at det samme gør sig gældende på forbundsniveau. Vi har i
mange måneder ikke haft nogen Sportschef, og desværre er det min vurdering at vi i
mange af Judo Danmarks udvalg mangler saft og kraft til at udvikle vores sport, komme
med ideer, prioritere ideerne og ikke mindst få dem ført ud i livet. Vi er presset på
stævneledere, og nogle gange bliver vores kommunikation lidt reaktiv.
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Det kan godt gøre mig bekymret. Både på forbundets vegne, da vi mangler kræfter til at
holde hjulene kørende – og på egne vegne, da konsekvensen heraf er, at rigtig mange ting
ender hos mig fordi ”der ikke er andre steder”.
Når dette er sagt, så er jeg glad og stolt over at den danske judo-familie har vist mig tillid
ved at vælge mig som formand for vores forbund. Jeg nyder den meget brede kontakt til
alle områder af judo-sporten i Danmark, og jeg vil til stadighed gøre mit bedste for dansk
judo, når jeg repræsenterer os internationalt.
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 i lighed med sidste år valgt kun at trykke nogle få
eksemplarer af årsmappen, mens udsendelsen af mappen foregår digitalt.
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 Judo-motoren og vi skylder dem alle en stor
tak.
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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.
Tak til dem, der fratræder forskellige poster i Judo Danmark. Vi har et par stykker, som
midt i en valgperiode ønsker at fratræde deres post. Dette kan vi naturligvis kun
respektere, omend det er med en vis ærgrelse når der skal findes nye kandidater ”i utide”.
Dette skal ikke skygge over den store frivillige indsats, der ydes i alle udvalg, og jeg vil
gerne takke for indsatsen til:
•
•
•

Flemming Otvald Jensen, formand for Breddeudvalget
Steen Demant, medlem af Dommerudvalget
Mathias Krabholm, medlem af Kommunikationsudvalget

I har gjort en kæmpe forskel og har været med til at holde vores organisation kørende – og
jeg er utroligt glad og stolt over jeres bidrag.
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. Alle bidrag tæller, og vi er virkelig i en situation, hvor der er brug for det.

Sportslige højdepunkter
Tidligere år har der været tradition for, at formandens beretning indeholder en
gennemgang af de sportslige højdepunkter der har været siden sidste årsmøde. Da såvel
landstræner og Sportsudvalg har udarbejdet meget fyldestgørende årsberetninger, har jeg
besluttet mig for fremover at med at henvise til disse beretninger.
Dog kan jeg ikke undlade at nævne, at danske judo ENDELIG igen har været med ved OL.
Lærke Marie Olsen knækkede endelig koden, og efter 33 års fravær havde vi en dansker
på den olympiske tatami. Og for første gang nogensinde en kvinde ! Det har givet en
masse opmærksomhed i Danmark. Stort tillykke til Lærke – og god vind frem med næste
OL i Paris 2024.
Internationalt IJF/EJU
Det er yderst spændende (men også tidskrævende) at repræsentere dansk judo i det
internationale 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,
herunder naturligvis også mellem de skandinaviske lande.
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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.
Det internationale forbund, IJF, har støttet Emilie, Lærke og Mathias med træner ved flere
Grand Prix.
Vi takker IJF og EJU, uden den støtte havde det været meget svært økonomisk for
Danmark at deltage og forsøge at kvalificere en kæmper til OL.
Strategi
Som det har været kommunikeret tidligere, har Danmarks Idræts forbund (DIF) valgt en ny
måde at fordele de økonomiske midler til forbundene på. Forbundene tildeles økonomiske
midler til at gennemføre initiativer, som indgår i en 4-årig strategiaftale med DIF. I
samarbejde med DJU, arbejder Judo Danmark på at udarbejde, implementere,
gennemøre og rapportere på disse strategiske aftaler.
Som nævnt gælder en strategi-aftale med DIF i 4 år. Det betyder, at vi rent faktisk er i færd
med at afrunde en aftale for perioden for 2018 til 2021 – men samtidig er vi ved at indgå
en ny aftale for den 4-årige periode dækkende 2022 til 2025. Det er naturligvis 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. Og retningen på længere sigt er det jo altid værdifuldt at være bevidst om.
Den nuværende strategiaftale, som udløber med udgangen af 2021, 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
sikre 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
sekundært med rekruttering af potentielle nye medlemmer ved at have fokus på
kvaliteten 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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For perioden 2022-2025 har vi fastholdt de 3 spor, og supplerer med yderligere et spor,
som handler om kommunikation.
Og vi gør det rent faktisk godt. Ved det foreløbige tildeling af midler for perioden 20222025 er vi som forbund placeret i en kategori, hvor vi får samme midler tildelt som hidtil.
Det betyder at vi er i den gode ende, idet rigtig mange forbund får skåret i støtten.
Jeg vil gerne takke de mange engagerede personer, som har bidraget til strategi-arbejdet.

Årsmøde 2021
Årsmødet 2021 var et meget specielt, da det var første gang med et ”rigtigt” møde efter
Coronanedlukningerne. Ikke desto mindre blev det et godt og konstruktivt årsmøde, hvor
jeg fornemmede et stærkt sammenhold i dansk judo – samtidig med at der også er plads
til forskellige holdninger.
Personligt følte jeg en god opbakning til bestyrelsen, og jeg oplevede mange konstruktive
dialoger.

DM 2021
Efter at vi for første gang i dansk judos historie, ikke afholdt danske mesterskaber i 2020,
lagde Herning kræfter til at få arrangeret mesterskaberne i 2021. Det var med stor glæde
vi alle kunne opleve et flot deltagerantal og masser af ine kampe.
Matsumae Cup
Også Matsumae Cup i februar 2022 måtte IGEN aflyses. Både arrangørerne i Vejle og
Judo Danmark har igennem denne periode hold tæt dialog med Tokai-universitetet, så vi
har kunnet holde fast i det gode samarbejde med japanerne. Vi ses frem til at det flotte
arrangement i Vejle kommer på skinner igen, og regner stærkt med at være på banen igen
i 2023.
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.
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Sofie Lauritzen Pihl – som er vores DJU udviklingskonsulent og som er tovholder på en
mængde tiltag. Sofie er ganske ny i jobbet, og er ved at skabe sig et kendskab og et
netværk i begge sektioner i DJU.

Bestyrelsen
Bestyrelsen har afholdt færre møder end normalt. Generelt klarer vi sagshåndteringen via
email, og som oftest afholdes møderne som onlinemøder eller telefonmøder.
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 – og de længer fysiske møder bliver færre.
Bestyrelsen har naturligvis ansvaret for den daglige drift, med budgetter og øvrige
driftsopgaver. 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 2021, så vi
kunne fortsætte arbejdet frem mod OL, som jo blev skubbet med et år. Efter deltagelsen
ved OL evaluerede bestyrelsen Peters indsats, og efter en god og konstruktiv dialog med
landstræneren, blev vi enige om at forlænge kontrakten frem til udgangen af 2024, altså
efter næste OL i Paris.

Økonomi
Judo Danmark kommer ud med et overskud i regnskabet 2021 på kr. 143.975,-. Vi havde
budgetteret med et underskud, idet vi særligt har planlagt forøgede aktiviteter
omkringlandsholdene, særlig med fokus på fuldtidslandstræner og OL-kvalifikation.
Den primære årsag til overskuddet er desværre ikke opløftende. Meget reducerede
muligheder for at dyrke vores sport i Danmark og i udlandet har betyder færre aktiviteter
end planlagt. Således har elite-området brugt markant færre penge end budgetteret. Og
med samme baggrund er tilskuddet, som Judo Danmark har modtaget fra DJU højere end
ventet, det skyldes primært at aktiviteterne til fx måtteudlejning har været på et markant
lavere niveau end ventet, og dermed har DJU’s udgifter også være lavere, hvorfor
tilskuddet til Judo Danmark har været højere.
Forklaringen på resultatet ligger også i, at bestyrelsen som lovet på årsmødet i 2019, hvor
økonomien var noget presset, har strammet op på opfølgningsstrukturen.

6

Budgettet for 2022 har bestyrelsen valgt at holde på nogenlunde samme niveau som
2021. Vi håber at corona-usikkerheden i forhold til vores aktiviteter er forsvundet, og at vi
kan gennemføre samme høje aktivitetsniveau som tidligere.
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 år 2023.
Nordisk samarbejde og internationale møder
De nordiske lande har et fint samarbejde på formandsniveau. Vi har lidt de samme
udfordringer 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.
Dette gælder ikke mindst i denne tid, hvor Rusland er i krig i Ukraine.
Vi har på tværs af Norden diskuteret placeringen af Nordisk Mesterskaber, både
tidsmæssigt og geografisk. Herunder er det diskuteret, om det kunne være relevant at
afholde træningslejr sammen med mesterskaberne. Samarbejdet er yderst konstruktivt, og
vi forventer at der vil blive afholdt træningslejr i forbinselse med Nordiske Mesterskaber
2023 i Norge.
Ordinær IJF kongres
Seneste IJF kongres blev afholdt 3. juni 2021. Den skulle afholdes i Ungarn, men grundet
Corona blev der åbnet mulighed for at deltage virtuelt på kongressen. Judo Danmark
valgte at deltage virtuelt af økonomiske og praktiske årsager.
På tidspunktet for kongressen var der trods diverse restriktioner en positiv stemning.
Judoen vinder stadig frem i verden, og IJF har en fortsat god økonomisk udvikling.
Efterfølgende (dog i 2022) har Rusland gennemført militære angreb på Ukraine, og judopolitisk har dette givet en del turbulens.
Ordinær EJUkongres
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Kongressen blev afholdt d. 4. december 2021 i Istanbul. Det var første fysiske kongres
efter to års virtuelle løsninger.
Fra Danmark deltog undertegnede og Lars Maagaard.
Rapporter fra alle EJU’s udvalg blev gennemgået.
Der blev vedtaget en mængde mindre rettelser i IJF’s love.
Det 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
også nærmest frustrerende at opleve. Samlet set bør det være en inspirationskilde til, hvor
judoen kan bringes hen. Også i Danmark.
Efterfølgende (dog i 2022) har Rusland gennemført militære angreb på Ukraine, og dette
har givet større ændringer i EJU. Tidligere præsident Sergey Soloveychik har som følge
af dette valgt at trække sig, og der er indkaldt til ekstraordinær kongres i juni 2022.

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.
Desværre gør det ondt at mærke, hvordan vi er kraftigt udfordret på frivillige kræfter i Judo
Danmarks organisation. Jeg oplever en del gode ideer fra hele den danske judo-familie –
men vi har kraftig mangel på kapaciteten til at føre disse ud i livet. Det gælder desværre
ret bredt ud i alle områder af organisationen, men særligt omkring stævneafvikling og
eliteområdet er vi presset. Hvis ikke vi finder en løsning herpå, vil det få indflydelse på
vores arrangementer og vores fortsatte udvikling af judoen i Danmark.
Der skal dog naturligbvis herfra lyde en meget stor tak til alle vore medlemmer og klubber
samt til DJUs hovedbestyrelse, DJUs sekretariat, bestyrelsen, udvalgene, sponsorerne,
dommerne, trænerne og forældrene for endnu flot indsats i 2021/22, selvom vi langt fra
har gennemført de arrangementer, som vi gerne ville, og selvom vi stadig ikke er oppe i
fulde omdrejninger.
Tak for den opbakning, som jeg møder 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.
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Jeg glæder mig til årsmødet d.18. 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

9

Judo Danmark 2021/2022
Årsberetning fra Breddeudvalget
Udvalgene under Breddeudvalget laver deres egne beretninger.

Indledning
Igennem det forgangne år har Corona været en mindre udfordring end tidligere år. Første halvår
med restriktioner og andet halvår med fuld genåbning af samfundet og alle restriktioner ophævet.

Pædagogisk idrætskonference i Idrættens Hus
Holger-Henning Frahm Carlsen, Julie Østergaard og Flemming Otvald Jensen repræsenterede
Judo Danmark på Pædagogisk idrætskonference for VIA UC og DIFs certificerede Idrætsinstitutioner og Idrætsdagplejere 0-6 årige, lørdag den 25. september i Idrættens Hus.
Der blev gennemført to workshops under overskriften “Judo - Sikre fald og et fantastisk pædagogisk værktøj” med henblik på at få kendskabet til Judo udbredt til institutioner og børnehaver.
Der var gode dialoger under workshops’ne og, vi fik positiv feedback på indhold og afvikling.
En stor tak skal lyde til Brøndby Judoklub for lån af deres lokaler.

Ungdomsfællestræninger for bredden
Det har været forsøgt at opstarte ungdomsfællestræninger med fokus på Judo for sjov og socialt
samvær, men desværre uden tilstrækkelig tilsutning til at gennemføre. Tak til Gerlev Judoklub for
samarbejdet. Vi fortsætter med initiativet og, håber på større opbakning fremadrettet.
Formålet er at etablere og styrke de sociale relationer på tværs af klubberne og, målgruppen vi
primært forsøger at ramme, er de judokaer, der ikke prioriterer kampdelen i judo højest. Men alle
er naturligvis velkomne.

Tumlinge
Det har været forsøgt at genstarte initiativet omkring tumlingetræf. Desværre måtte arrangementet
aflyses, da der ikke var nogen tilmeldte. Målgruppen er 3-6 år, men ældre børn er også velkomne.
Formålet er, at børnene skal have det sjovt og, der veksles mellem fri leg/træning og styret
leg/træning. Tak til Lillebælt Kampsport for samarbejdet. Vi fortsætter med initiativet og, håber på
større opbakning fremadrettet.

1

Aktiviteter
Der er udarbejdet en trænerbank, der er blevet publiceret på Judo Danmarks hjemmeside under
“For klubberne” -> “Trænerbank”.

Der er ligeledes lavet et link, hvor man kan tilmelde sig trænerbanken, hvis man har lyst til det.
På sigt vil listen blive udvidet til at inkludere andre områder som eksempelvis strategiudvikling, IT,
regnskab, klubopstart osv.
Der arbejdes videre på Safe Fall udbredelsen. Der har været afholdt flere workshops.
Der er udarbejdet Fit First koncept til udskolingen. Der arbejdes pt. på test af konceptet i samarbejde med Syddansk Universitet. Testen skal validere, om pulsen gennemsnitligt er høj nok igennem træningsforløbet til at kunne kategoriseres som højintens.
Netværksmøder/workshops vil blive genstartet som kombination af fysiske og digitale møder. Vi
har brug for en frivillig tovholder på Sjælland og en for Jylland. Tovholderens primære opgave er at
finde en klub, der vil være vært for de fysiske møder fra gang til gang.

Ny formand
Da jeg i sin tid stillede op som til formandsposten for Breddeudvalget, var min ambition at styrke
infrastrukturen og skabe gode forudsætninger for at bibeholde Judo Danmarks organisatoriske
viden. Følgende punkter blev præsenteret på årsmødet i 2018:
•

Et Judo Danmark med et fælles system/platform for alle medlemsklubber

•

Centralisering af information i Judo Danmark og decentralisering af opgaver

•

Regler og information let tilgængelig og opdateret

•

Salg og marketing (børnehaver, skoler, erhvervsliv, andre idrætsgrene, plejehjem)

•

Trænerkompetencer (anbefalede minimumskrav)

•

Fælles træningsplaner som alle har adgang til

•

Ungdomsfællestræninger med fokus på det sociale

•

Flere begynderstævner

•

Workshops med klubberne på Sjælland og Jylland/Fyn

På nuværende tidspunkt er DJU, Judo Danmark og Ju-Jitsu Danmark flyttet over på Google
Workspace platformen (tidligere kaldt G Suite), hvor alle bestyrelses- og udvalgsmedlemmer er
blevet tildelt en bruger. Brugeren giver adgang til mail og arbejdsområder relevant for deres område(r). Google Workspace er gratis for alle nonprofitorganisationer, hvilket alle Judo Danmarks nuværende medlemsklubber opfylder. Man kan rette henvendelse til Breddeudvalget, såfremt man
ønsker at få fremsendt en vejledning til, hvordan man kan søge om at få Google Workspace til
egen forening.
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Judo Danmark og Ju-Jitsu Danmark har lanceret nye hjemmesider og, der arbejdes på en tilsvarende opdatering af DJU’s hjemmeside, som skaber ensartethed på tværs af organisationen.
Det har resulteret i store økonomiske besparelser, styrket tilgængeligheden og synligheden af information, givet mulighed for at bibeholde den organisatoriske viden i Judo Danmark og forbedret
mulighederne for samarbejde på opgaverne i Judo Danmark.
Der arbejdes fortsat på at sælge Safe Fall kurser til erhvervslivet, Fit First konceptet til skoler er i
testfasen for det tredje og sidste modul til udskoling og, dækker således indskolingen, mellemtrinnet og udskolingen.
Der er fortsat mulighed for lån af udstyr til skolejudo og, der er lavet materiale, som er publiceret på
IJF’s skolejudoportal: https://schools.ijf.org/.
Der er lavet udkast til en matrix for anbefalede minimumskompetencer for de roller, der er ude i
foreningerne. Intentionen er på sigt at afstemme matricen med træner-/lederhuset, så der er sammenhæng mellem anbefalede minimumskompetencer og udbud af kompetenceudvikling. Hvis nogen ønsker at byde ind på arbejdet, vil det blive værdsat.
Der er udarbejdet koncept til ungdomsfællestræninger med fokus på det sociale.
Workshops er blevet afholdt på tværs af landet og genstartes i forlængelse af genåbningen af samfundet.
Det er mit indtryk, at Judo Danmark er i fortsat positiv udvikling med stort potentiale for udnyttelse
af synergier på tværs af forbund og foreninger.
Jeg vil gerne takke for samarbejdet og de gode dialoger, der har været igennem min tid og virke
som Breddeformand og, ønsker den kommende formand alt det bedste i det videre arbejde.

Flemming Otvald Jensen
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Judo Danmark 2021/2022
Årsberetning fra Dommerudvalget
Sæsonen har været en sæson hvor vi endelig kunne komme på måtterne igen og komme i
gang med at dømme som vi alle brænder for.
I talende stund har vi både afholdt flere Ungdomsturneringer, 5 mands hold turneringer,
flot Dansk mesterskab i Herning, Cph Cup, og et stort Copenhagen open på Amager med
kæmpere og dommere fra mange lande,
I år kom vi endelig til EJU seminar i Portugal hvor der kom flere nye spændende tiltag, her
deltog Bo Kristensen, Klaudia Asmussen og Jesper Gordon. I skrivende stund har vi endnu ikke afholdt dommerseminar i Danmark, men det er noget vi ser frem til at få afholdt så
alle danske dommere og også nytilkommende dommere kan få de sidste nye input.
Dommerseminaret 2022 er programsat til at blive afholdt i vejle den 4 juni, hvor vi ser frem
til nogle hyggelige timer med nyt judo input sammen.
For desværre er situationen i Danmark at flere af vores bærende kræfter på dommersiden
har valgt at takke af med dommergerningerne, det sætter os på dommersiden i en situation hvor vi så skal ud og have nye dommere.
Her har det også på lykkelig vis vist sig at have en interesse for nogle af vores Judoka i
Danmark, da vi det seneste år kan sige velkommen til ikke mindre end 8 nye dommeraspiranter, det gælder et bredt omfang helt fra unge judoka som ikke kæmper mere til klubtrænere der vil prøve kræfter med dommertjansen. Dem ser vi i dommerudvalget frem til at
få gjort til nogle endnu bedre dommere end de i forvejen er, for når man kommer til dommer stadiet med en kæmper baggrund, her har det vist sig at være en kæmpe fordel.
Så endnu en gang vil jeg slå et slag for, hvis man går rundt med drømmen om at blive
dommer, så tøv ikke men ta fat i en dommer eller en fra Dommerudvalget som kan hjælpe
dig videre, der er ikke nogen der skal holde sig tilbage eller være bange for at lave fejl, der
vil altid være en rutineret dommer til hjælpe dig videre.
Som dommer er der flere niveauer og Licenser, på det Nationale plan er der niveau C, B,
A licens her efter kan man som dommer få et IJF licens, her er der også 2 niveauer et B
og et A licens.
Her fik Danmarks dommerstand ved sidste Internationale eksamen Endnu en A International dommer, da Klaudia Asmussen efter rigtig mange år som dommer og gennem mange
års anstrengelser bestod sit internationale Licens. STORT TILLYKKE til Klaudia med det
flotte resultat.
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Danmark har i år fået muligheden for at nominere en dommer til Ungdoms OL, hvilket vi
naturligvis har gjort og da kravet er en top 100 placering på dommer ranking listen er det
også her Klaudia slår til, Så nu kan vi kun krydse finger for at Danmark her bliver repræsenteret.
På vegne af de danske dommere ser vi frem til at komme ud og dømme en masse kampe
og gøre det vi brænder for, Men lov mig at ta godt imod vore nye dommere så de ikke bliver skræmt af måtten, for en ting er sikkert, alle dommere gør deres bedste.

På vegne af Dommerudvalget
Jesper Gordon

2

Judo Danmark 2021/2022
Årsberetning fra Gradueringsudvalget
Det er med stor glæde, at vi igen har fået gang i vores graduering og vores kurser efter Corona.
Vi har ændret konceptet på vores gradueringskurser en smule, hvilket vi selv synes fungerer rigtig godt, og
vi har også fået gode tilbagemeldinger, tak for det.
Glæden ved at møde så mange glade og engagerede Judokaer til vores kurser er en stor fornøjelse.
Vi har også haft glæden af at uddele 3 æresgrader til gode judofolk som har gjort et ekstra stykke arbejde
for vores fantastiske sport.
Herudover har vi helt ekstraordinært tildelt en æresdan til Mathias Madsen på baggrund af hans guldmedalje U23 EM. Resultatet er helt enestående i dansk judo, og da vi modtog indstillingen på en æresdan,
besluttede udvalg og bestyrelse at tildele denne æresgrad.
Vi glæder os til at se jer alle sammen igen på judomåtten.

På gradueringsudvalgets vegne
Lars Maagaard

1

Judo Danmark 2021/2022
Årsberetning fra Kommunikationsudvalget
Vi er efter 2 kedelige år, så småt ved at være tilbage til det vi er til for.
Meget af udvalgets arbejde, består af, at videregive info og historier fra landsholdene, behandling
og videreformidling af diverse opslag via FB-mediet, samt opslag på vores hjemmeside og kalender.
Udvalget er enige om, at vi ikke bliver bedre, end det materiale vi får tilsendt. Således er alle velkomne til at spørge os til råds om, hvor diverse opslag skal være, hvis man er i tvivl.
For at stille lidt skarpt på vores ideer, vil vi gøre jer opmærksomme på vores beslutninger for,
hvornår noget skal på Judo.dk´s FB gruppe, og hvornår det skal på Judoforum.
Vi betragter FB gruppen som vores reklamesøjle. Her skal vi have nyheder, succeser, større aktiviteter, samt historier om vores fantastiske sport liggende. Dette da det er her vi har rigtig mange
følgere.
Judoforum er vores interne intra, hvor judofolk frit kan interagere. Her kan alle klubstævner og andre aktiviteter såsom jubilæer m.m. lægges. Her er der også plads til en judorelateret diskussion.
Her kan man selv lægge sine opslag ind, uden om kommunikationsudvalget. Det synes vi faktisk er
smart.
Håber dette giver lidt klarhed over udvalgets bevæggrunde.
Udvalget er kede af at Mathias forlader os, og siger hermed tusind tak for godt arbejde, gode input
og stil.
Vi er sikre på at der gemmer sig mindst en derude, der har lyst til at prøve kræfter med vores
kommunikationsudvalg. Du er velkommen, og vi skal nok passe på dig.
Venlig hilsen
Formand for Kommunikationsudvalget
John Søndergaard.
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Judo Danmark 2021/2022
Årsberetning fra Veteranudvalget
Der blev Afholdt masters træning i Odense 24/7-2021 der var et flot frem møde, og vi fik
samtidig fejret Jesper Gundlach der rundede et rundt hjørne.
I oktober 2021 blev der afholdt VM i Lissabon vi havde tre deltagere med:
Rikke berg der vandt guld
Sune Aagaard der vandt guld
Og Boris Schuleit der kom på 7 plads.
Rigtig rigtig fine resultater, og det bevidner at vi har rigtig god kvalitet i veteranrækkerne,
så vi vil gerne opfordre så mange som muligt til at deltage til VM i år hvor det bliver afholdt
i Polen.
Der har også været afholdt Nordisk Mesterskab.
Per Tønderieng vandt Guld
Karsten Kaspersen vandt sølv
Boris Schuleit Vandt Bronche
Masters træningerne er også startet op igen, i det østjyske er træningen første lørdag i
måneden fra kl. 10.00-11.30
Vi har også afholdt vores årlige masters turnering i marts, der blev en stor succes til trods
for den korte tilmeldingsfrist.
Vi kan med glæde også fortælle at vi har lavet et samarbejde med Svendborg judo klub,
De afholder Svendborg Judo Masters den 1/10-2022
Det vil sige at vi nu har to stævner med seks måneders mellemrum, det bliver fedt.
Så skynd jer at tilmeld jer stævnerne.
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Judo Danmark 2021/2022
Årsberetning fra Antidoping og sportsmedicinsk udvalg:

Endnu en sæson præget af Covid-19. Dopingudvalget har ændret navn til et for udvalget
mere retvisende navn, nemlig ”DJU Antidoping og sportsmedicinsk udvalg”.
Mig bekendt har der ikke været dopingsager blandt medlemmer af DJU i den forløbne sæson.
DIF har udarbejdet en ny antidopingstrategi for perioden 2022-2024. Der arbejder dog
stadig for en dopingfri dansk idræt i samarbejde med Anti Doping Danmark, Kulturministeriet og Team Danmark.
I den ny antidopingstrategi er der tilføjet nye punkter, samtidig med at der er sat mere fokus på eksisterende punkter.
Af punkter fra strategien kan især nævnes:
• Større fokus på international indflydelse, herunder på at påvirke det idrætspolitiske niveau af antidopingarbejdet i blandt andet WADA og de toneangivende internationale idrætsorganisationer.
• Arbejde for en global hårdere linje og skærpede sanktioner for statsorganiseret doping
med systematisk snyd og manipulerede data.
• En styrkelse af samarbejdet med nationale interessenter og samarbejdspartnere.
• Fortsat fokus på, at vi i Danmark kan opretholde vores system med særlige regler for
motionister (Motionsdopingreglementet).
• Opfordre og orientere specialforbund om vigtigheden af, at foreninger, der samarbejder
med kommercielle fitnesscentre, benytter centre, der har eller er omfattet af en aftale med
Anti Doping Danmark.
Hent DIF's antidopingstrategi her: ( https://www.dif.dk/om-dif/politikker-og-udspil/dif-santidopingstrategi ).
Udvalget har deltaget i Dansk Idrætsmedicinsk årsmøde – her var et af hovedemnerne
forbavsende nok ” Covid-19 Impact Upon Physical Performance During and after the
Disease” – der blev talt om hvordan virus hos nogle idrætsfolk gav langvarig præstations
nedgang grundet hjerte- eller lungepåvirkning.
De fleste andre relevante kurser eller seminarer har været enten aflyst eller afholdt som
videomøder. Den største energi er derfor lagt i arbejdet med ”SafeFall projektet”selv om
Corona også har begrænset arbejdet her.
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DIF har udvist stor forståelse for Coronaudfordringen og accepteret at de tildelte projektmidler også kan anvendes i 2022.
I efteråret afholdt vi et faldinstruktørkursus i Horsens, hvor der også var deltagere fra karate. Jeg har sammen med vores breddeudvalgsformand Flemming Otvald Jensen og
idrætspædagog Julie Østergård deltaget på idrætspædagogernes træf årstræf Brøndby.
I oktober havde vi en artikel i månedsskrift for praktisk lægegerning omhandlende Safe
Fall samt en opgørelse over faldskader i en lægepraksis.
Vi har afholdt faldkursus for en stor rideskole i Fredericia. Det var ikke helt uden betænkelighed, at vi sagde ja til opgaven – selvom jeg er gardehusar, er mit ” Horsemanship” en
smule rusten. Heldigvis fik vi fat i en god ven, Louis Schuman, som kan det der med heste
og artisteri. Med Louis’ cirkusprofessionalisme og vores faldkundskaber fik vi lavet et superkursus. Et andet spændende projekt som Hans har stået for, var faldtræning for en ny
opereret hoftepatient.
Hans Carlsen og Mads Buch knokler i disse dage med at færdiggøre deres kandidatspeciale i ”Safe Fall” på Syddansk Universitet. De bliver formentlig de første som kan kalde sig
både bachelor og cand. scient. i faldteknik. I juni deltager vi med et faldkursus på DGI’s
landsstævne i Svendborg.
Hans og Mads har lavet nogle faldvideoer som kan ses på www.SafeFall.dk
Vi forsøger stadig at holde kontakten med de grupper, som også arbejder med Safe Fall
rundt om i Europa. Vi er i dialog med EJU´s vicepræsident Jane Bridge om afholdelse af
et Safe Fall seminar i Danmark, desværre tror jeg krigen i Ukraine vanskeliggør projektet
lige nu.
Udvalget deltager i DIF’s DM-ugen i Aalborg ved judo DM 26. juni.
Jeg svarer gerne på spørgsmål angående antidoping og ”Safe-Fall”. Jeg kan kontaktes på
carlsen@judo.dk
Med venlig hilsen
Holger-Henning Carlsen, DJU Antidoping og sportsmedicinsk udvalg
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Udviklingskonsulentens beretning
-

af Sofie Pihl 2022

Først og fremmest ’Hej’ til jer alle sammen. Det er ikke alle jeg har nået at hilse på endnu, men det regner jeg med,
at jeg kommer til i løbet af den næste tid. Jeg har nu været en del af DJU i lidt over et halvt år (siden november
2021) og har den første tid suget til mig af indtryk og lærer hver dag organisationen og de to sportsgrene bedre og
bedre at kende.
Kort om mig: Jeg hedder Sofie Pihl, er 28 år og bor pt i Sydhavnen i København med min kæreste.
Jeg har en cand.scient. i Idrætsvidenskab fra Århus Universitet, hvor jeg gennem min studietid var formand i JAI
håndbold og hvor min kærlighed til at arbejde og udvikle foreningslivet blev vagt. Jeg har i den forbindelse også
været en del af Århus Studentersports bestyrelse, været træner og afholdt events/arrangementer.
Når man kombinerer mine erfaringer fra foreningslivet med min uddannelse, får I en god sparringspartner til at
udvikle og styrke foreningerne i DJU.
Tag endelig fat i mig, når I får brug for råd og sparring.

Strategiaftale med DIF 22-25
En stor del af min tid er gået med at sætte mig ind i den strategiaftale, der er lavet med DIF.
Meget af det arbejde, der er blevet lavet det første halve år, har været rugbrødsarbejde foran computeren, men
over de næste år, håber jeg meget at kunne inddrage jer i nogle af de gode tiltag, som bliver et resultat af
strategiarbejdet – noget man ude i klubberne kan drage nytte af.
Der er blevet lavet en pixiudgave af strategien, som kommer til at ligge på DJUs nye hjemmeside. Der kan I se
hovedpunkterne i de fire indsatsområder, som vi skal arbejde med over de næste 3,5 år.
De fire spor er:
1.
2.
3.
4.

Organisation og Uddannelse
Talent og Elite
Bredde og Vækst
Kommunikation og Synlighed

Hvis noget af det er specielt interessant for jer, er I velkomne til at række ud.

DM-ugen i Ålborg 2022
I næste uge bliver DM-ugen for første gang afholdt. Det har været et stort arbejde at flytte sektionernes to DM’er
til Ålborg, ud af den vante kalender og ind i et helt nyt set up, hvor meget lidt er som det plejer. På forhånd vil jeg
gerne sige kæmpe cadeau til de frivillige, der kommer til at spille en rolle på dagen, alle deltagerne, der tager
nordpå og til arbejdsgruppen, Thomas Hansen og Søren Studsgaard for et godt samarbejde.
Vi glæder os meget, til at dagen bliver en realitet!
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Kvindernes kampidrætsdag og kamsportsnetværket
Den 8. maj hvert år er det kvindernes kampdag i Danmark. Det markerer vi i både Ju-Jitsu og Judo ved at holde
kvindernes kampidrætsdag på tværs af landet, kampsportsforbund i DIF og i samarbejde med DGI.
I år havde de tilmeldte klubber mulighed for at få et online kursus i, hvordan man promovere sin klub og sit
arrangement på Facebook, samt et webinar med konkrete råd og viden omkring, hvordan vi på klubniveau kan
holde på og invitere nye piger ind i vores klubber.
Der har været god respons fra de klubber, der har været en del af arrangementet – og vi fortsætter gerne
samarbejdet med de andre kampsportsforbund og DGI.

FitFirst og skolesamarbejder
Vi er også ved at lægge sidste hånd på FitFirst Teen, som er 3 lektionsplaner til folkeskolernes udskoling. Dermed er
det muligt for alle klassetrin i folkeskolen at tilgå undervisningsmateriale, godkendt af SDU, i både Judo og Ju-Jitsu.
Tak til Flemming Otvald for at udarbejde materialet.
Desuden vil jeg sige, at døren er åben, hvis man er interesseret i at lave et samarbejde med jeres lokale skole om
noget undervisning. Så tag endelig kontakt, hvis der er brug for en, til at formidle kontakten.

Netværk og nye projekter
Meget af min tid er også gået med at deltage i netværk, for at samle inspiration og opbygge relationer. Meget af
den er også gået med to projekter, der ligger lidt parallelt med strategien.
Susanne og jeg er en del af et netværk, der handler om rekruttering af voksne medlemmer, hvor vi håber også at
lære noget mere generelt om markedsføring og hvordan danskerne ser på både judo og Ju-Jitsu. Den viden vil vi
også kunne bruge mere generelt på flere aldersgrupper.
Derudover er vi med i en gruppe omhandlende revidering af konkurrencestrukturen, med henblik på at fastholde
og tiltrække flere medlemmer. Det bliver et spændende arbejde med en tværgående arbejdsgruppe i Judo og JuJitsu. Her vil jeg opfordre til, at hvis man har gået med en god ide, en observation eller lignende, så tag gerne
kontakt til mig, så vi kan inddrage jeres viden.

Tak for en god velkomst
Tak for en god velkomst i Unionen og jeg glæder mig til at komme rund til jer alle sammen og hjælpe jer med at
blive en stærkere klub!
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Judo Danmark 2021/2022
Årsberetning fra Stævneudvalget
Sæsonen 2021-2022 stod faktisk kun lidt i SARS-CoV-2 epidemiens tegn: Få Ungdomsturneringer er aflyst på grund af epidemien og vi fik afholdt DM (2021) og Kredsmesterskaber (2022).
Når det er sagt er stævner også blevet aflyst på grund af for få tilmeldte efter at coronarestriktionerne var ophævede.
Stævneaktivitet
Ungdomsturneringer
04-09-2021 Hoven: Aflyst
25-09-2021 Helsingør Judo & Ju-Jutsu Klub: Aflyst
23-10-2021 Skive Judo Klub
13-11-2021 Fredericia Judo og Ju-Jutsu Klub
05-03-2022 Brøndby Judo Klub
12-03-2022 Kauri Brønderslev Judoklub: Aflyst
09-04-2022 Ørsø Judoklub: Aflyst
Mesterskaber
DM: 27-11-2021 Herning Judo og Jiu-Jitsu Klub
Hold DM: 05-02-2022 Amager Judo Skole
VKM: 21-05-2022 Herning Judo og Jiu-Jitsu Klub
ØKM: 15-05-2022 Ramløse Judo & Jiu-Jitsuklub
Landsturneringen:
Første runde afholdt i henholdsvis Fredericia og Brøndby; anden runde blev kun afholdt i
vest (Fredericia) men aflystes i øst på grund af for få deltagere. Finale aflyst.
Udvalget
Udvalget består af Alex Tvede, Birgitte S Hundt og Thomas Hansen (formand).
Stævneledere
I Jylland og på Fyn fungerede Simon Kruse på stævneleder indtil den kommende sommerferie medens der efter sommerferien ikke er nogen stævneleder i Vest. På Sjælland er
Anders Bjørk stævneleder med assistance fra Thomas Hansen.
Situationen i begge kredse er uholdbar og skal afhjælpes.
Personlig kommentar
Stævneudvalget er efter lovene i Judo Danmark ikke et udvalg der har ret meget magt
over ret mange ting. Vi kunne naturligvis bare lade være med at hjælpe med at arrangere

1

stævner men det forekommer jo en smule useriøst. Vi er, på godt og ondt, sat i verden for
at eksekvere på de reglementer som der til enhver tid gælder for stævnerne.
Nu har udvalget i flere år forsøgt at fremme en dagsorden som blandt andet handler som
A/B kategorier, strukturer omkring individuelt DM m.v. og har ikke været i stand til at samle
opbakning på Årsmødet til vores tanker.
Egentlig er det Hjerteblod -- og det er det vel også for jer? Men jeg har det sådan, at ham
(m/k) der maler lokummet bestemmer farven, og jeg må blank erkende at lysten til at fortsætte med at løfte opgaven omkring stævner er væk fordi rammerne og præmisserne herfor går mig rigtigt meget imod.
Derudover, forekommer det mig alt for oplagt at ”judosamfundet” i Danmark driver rovdrift
på de frivillige. Vi har i flere år averteret for flere der ville være stævneledere og nu står
jyder og fynboer som de har redt og uden en stævneleder.
Disse punkter var betydelige bevæggrunde for at jeg har droslet meget ned på opgaven
som stævneleder og jeg véd at Simon Kruse har været inde på lignende overvejelser om
end nærværende ”personlige kommentar” er min og min alene.
Jeg tror at I som deltagere ved Årsmødet grundigt skal overveje fordeling af opgaver og
ansvar og ”magt”, og måske --hvis I er enige i min lokumsanalogi-- skal acceptere at frivillige får større råderum end vi pt. har.
Alternativet er jo selv at samle penslen op og starte med at male.
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Judo Danmark 2021/2022
Forslag 1
INTRODUKTION
Dette forslag til reglement for individuelt DM er inspireret af en debat der har været på fbforummet ”JudoForum”. Heri påpegedes det, at det ganske enkelt er for let at vinde en DMmedalje.
Der er behov for at tilføje værdi tilbage til at kunne kalde sig dansk mester samt sikre flere kampe
til medaljerne og nærværende forslag fremlægger en simpel model for modernisering af vægtklasserne ved DM.
De højeste og laveste vægtklasser med få deltagere, afskaffes på forhånd. Judo Danmark kan ikke
opretholde vægtklasser for én eller to deltagere som ligger i enden af vægtkurven for deres alder.
Med disse ændringer er det målet, at der til DM i 2022 i de fleste børne- og ungdomsklasser vil
være mindst 10 deltagere, med over 20 deltagere i de mest ”populære”.
De vigtigste ændring er
•
•
•

Afskaffelse af A/B-sondringen.
Ændringer af vægtklasser som dels skærer ned på antallet af vægtklasser dels anvender
vægtklasser som de anvendes internationalt.
Et officielt krav om mindst 4 deltagere pr køns/alders/vægtklasse for at uddeles medaljer.

Resten af nærværende forslag er kopi af det eksisterende reglement med visse trivielle undtagelser som konsekvens af de tre ”hovedforslag”.
Forslagsstillere er Hillerød og BJC.
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Forslag
STÆVNEREGLEMENT FOR
INDIVIDUELT DANMARKSMESTERSKAB
Formål
Formålet med Danmarksmesterskaberne er at kåre danske mestre.
Indledning
Der afholdes et Individuelt Danmarksmesterskab hvert år og det placeres tidsmæssigt i sidste halvår. Årsmødet kan vedtage at dispensere for denne regel.
Administration
1. Bestemmelserne administreres af Stævneudvalget.
2. Ændringer kan kun indføres jævnfør Judo Danmarks love.
3. Udvalgets adresse er formandens.
4. Bestyrelsen er ankeinstans i spørgsmål om reglementets fortolkning.
Alderskategorier, grupper, vægtklasser og køn
Nedenfor følger en detaljeret beskrivelse af de regler hvorefter puljer skal sammensættes ved DM.
Der afholdes Danmarksmesterskaber i U12, U15, U18, U21, Senior samt Veteran henholdsvist. Ved
Danmarksmesterskaberne er det tilladt at stille op i flere alderskategorier. Det er derimod ikke tilladt at stille op i flere vægtklasser i samme alderskategori.
Generelt
•
Danmarksmesterskaberne er for alle med gyldig dansk judolicens (ved
stævnets afholdelse)
•
Alle vejes ind med eksakt vægt
•
Der kæmpes kønsopdelt
•
En køns/alders/vægtklasse skal have minimum fire deltagere for at der
kæmpes og uddeles medaljer. Er der mindre end fire deltagere, afgør Stævnelederen
om deltagerne skal flyttes i en højere alders- og/eller vægtklasse.
•
Alle alderskategorier indeholder golden score uden tidsgrænse.
•
Deltagere har krav på mindst en kamptids pause (altså 2, 3 eller 4 minutter).
•
Med hensyn til ”plus”-vægtklasser (f.eks. drenge U15+55) kan Stævnelederen vælge, hvis der er mange tilmeldte i den pågældende ”plus”-vægtklasse, at
indsætte en normal ”minus”-vægtklasse hvor denne vælges fra enten IJF-klasserne eller aldersgruppen ældre end den nærværende. F.eks. kunne ”drenge U15+55” blive til
”drenge U15-60” og ”drenge U15+60”.
U12
Man er U12 hvis man i indeværende år ikke fylder 12 år eller som er yngre.
I U12 er hverken Shime-waza eller Kansetsu-waza tilladt.
Kamptid er 2 minutter effektiv.
Vægtklasser:
•
Piger: -28, -32, -36, -40, -44, +44
•
Drenge: -30, -34, -38, -42, -46, +46
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U15
Man er U15 hvis man i indeværende år ikke fylder 15 år eller som er yngre.
I U15 er hverken Shime-waza eller Kansetsu-waza tilladt.
Kamptid er 3 minutter effektiv
Vægtklasser:
•
Piger: -36, -40, -44, -48, -52, +52
•
Drenge: -38, -42, -46, -50, -55, +55
U18 (”Kadet”)
Man er U18 hvis man i indeværende år ikke fylder 18 år eller som er yngre.
I U18 er Shime-waza eller Kansetsu-waza tilladt.
Kamptid følger IJF’s fastsatte kamptider (pt 4 min effektivt).
Vægtklasser:
•
Piger: -48, -52, -57, -63, -70, +70
•
Drenge: -50, -55, -60, -66, -73, -81, +81
U21 (”Junior”) og Senior
Man er U21 hvis man i indeværende år ikke fylder 21 år eller som er yngre. Kamptider følger IJF’s
fastsatte kamptider: pt 4 min effektivt.
Shime-waza eller Kansetsu-waza tilladt.
Kamptid følger IJF’s fastsatte kamptider (pt 4 min effektivt).
Vægtklasser:
•
Piger: -48, -52, -57, -63, -70, +70
•
Drenge: -60, -66, -73, -81, -90, +90
Veteran
Man er Veteran hvis man ved stævnets afvikling er fyldt 30 år.
I Veteran er Shime-waza eller Kansetsu-waza tilladt.
Kamptid følger IJF’s fastsatte kamptider (pt 4 min effektivt).
Vægtklasser:
•
Piger: -57, -63, -70, +70
•
Drenge: -73, -81, -90, +90
Deltagerkriterier
1. For at kunne deltage ved de danske mesterskaber skal man være dansk statsborger eller udlænding med fast bopæl i Danmark.
2. Alle deltager skal på stævnedagen kunne fremvise dansk sundhedskort (Sygesikringsbeviset). Alle seniorkæmpere skal ligeledes kunne fremvise gyldigt dansk pas for at modtage
DIF-medalje.
3. Alle deltagerne skal kunne fremvise en gyldig dansk judolicens.
Tilmelding
1. Tilmelding skal ske iht. indbydelsen. Tilmeldingerne skal være fuldt udfyldt med deltagerens navn, fødselsår, forventet vægtklasse og judograd.
2. Ved tilmeldingen skal oplyses navn, telefonnummer og e-mail på en person, der med bindende virkning kan modtage evt. supplerende meddelelser vedrørende stævnet.
3. Er tilmeldingen mangelfuld, jf. foranstående, kan tilmeldingen afvises.
4. Hvis en deltager afvises, kontaktes kontaktpersonen senest 3 dage før stævnestart.
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5. For deltagelse i stævnerne betales det af bestyrelsen fastsatte deltagergebyr.
Kamplister
Dannelse af puljer/knock-out system:
1. 4-6 deltager pr. vægtklasse.
• En pulje med en af hver slags medalje.
2. 7-12 deltager pr. vægtklasse.
• To puljer á omtrentlig ens størrelse. Vinder af den ene pulje imod nr. 2 fra den anden
pulje i hver af de to semifinaler.
• Vinderne af de to semifinaler mødes i finalen.
• Taberne af de to semifinaler modtager hver en bronzemedalje.
• Vinderen af en given pulje bestemmes ud fra:
o Flest vundne kampe.
o Indbyrdes kampe.
o Flest point.
o Hurtigste sejre.
o Vægt (der foretages genvejning efter sidste kamp i puljen (iført gi)).
3. ≥ 13 deltagere pr. vægtklasse.
o Her anvendes knock-out med dobbelt repechage
Afvikling
1. Stævnelederen er øverste myndighed ved stævnet, dog er dommerformanden øverste myndighed iht. overholdelse af konkurrenceregler og dommerreglement.
2. Stævnelederen kontrollerer før stævnets begyndelse, at de ydre rammer for stævnet er i orden.
3. Stævnelederen er ansvarlig for licenskontrol og vejning, samt for udarbejdelse af kamplister
før stævnet begynder.
4. Dommerne kontrollerer inden stævnestart, at kamparealer er i orden
5. Alle deltagere skal være fremmødt og klar til vejning på det i indbydelsen fastsatte tidspunkt.
6. Ved vejning skal gyldig judolicens kunne forevises.
7. Der kæmpes efter de internationale konkurrenceregler iht. Judo Danmarks love, dog med de
modifikationer, der fremgår af dette reglement.
8. Stævnelederen kan vælge at fravige disse regler. Fravigelser, der er planlagte inden afholdelse, skal kommunikeres inden afholdelse af stævnet og motiveres.
Pointberegning
1. Pointene gives efter gældende IJF-regler.
2. Stævnets dommere påfører resultaterne på kampkortene/licens. Deltagerne må selv kontrollere indførelsernes rigtighed og straks gøre indsigelse, hvis der er fejl deri.
Officials
1. Dommerudvalget stiller dommere til rådighed.
2. Øvrige officials, listefører etc. stilles til rådighed af klubarrangøren.
Stævnearrangører
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1. Den arrangerende klub er ansvarlig for, at der er samaritter eller læge til stede ved stævnet
(samaritter eller læge må ikke varetage andre opgaver ved stævnet).
2. Den arrangerende klub skal sørge for, at der er adgang til stævnelokalet 1 time før stævnet
starter.
3. Den arrangerende klub er ansvarlig for, at alle nødvendige rekvisitter er til stede, at kamparealet er udlagt og klar til tiden, og at temperaturen er over 21 grader ved kampstart.
4. Stævnet skal afvikles en hal/lokale, hvor der er mulighed for siddepladser/stole til tilskuerne.
Økonomi
1. Udgifter til halleje, leje af egne måtter og samaritter/læge skal meddeles til Stævneudvalget
ved ansøgning af et stævne.
2. En klub kan overdrages stævnet økonomisk iht. indgået stævnekontrakt.
3. Ved leje af DJU’s måtte skal den arrangerende klub bestille måtterne ifølge DJU’s regler for
måtteleje.
4. Den arrangerende klub fremsender senest 14 dage efter stævnet regning på de aftalte udgifter.
5. Stævnearrangør kan få godtgørelse til forplejning ifølge de af bestyrelsen i Judo Danmark
fastsatte takster.
Sanktionsbestemmelser
1. Hvis en deltager møder uden gyldig licens, kan deltagelse tillades mod betaling af et ekstra
gebyr svarende til et års licensafgift.
2. Stævneudvalget kan bortvise deltagere eller ledere, der udviser anstødelig optræden, forulemper tilskuere, officials eller andre deltagere, eller på anden måde er til alvorlig gene for
stævnets forløb eller anseelse.
3. I mindre alvorlige tilfælde kan stævneudvalget tildele den pågældende en advarsel og/eller
en irettesættelse.
4. Alle episoder, der giver anledning til påtale, skal med en beskrivelse af hændelsesforløbet
anføres i stævnerapporten.
5. Baseret på stævnerapportens beskrivelse kan Stævneudvalget i en tidsperiode udelukke den
pågældende fra fremtidige arrangementer i udvalgets regi. Udelukkelsen kan gøres betinget,
jf. Judo Danmarks love.
6. Sanktioner idømt skal med angivelse af ankemuligheder meddeles skriftligt såvel til den berørte person til bestyrelsen, samt til den klub, den pågældende er registreret under, jf. Judo
Danmarks love.
7. Alle sanktioner kan ankes til bestyrelsen og til DJU’s Appeludvalg, jf. Judo Danmarks love.
Ikrafttrædelse
Dette reglement træder i kraft d. 1. juli 2022.04.25
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Forslag 2

Jeg har et forslag som jeg synes vi bør tage stilling til på Årsmødet:
Mit udgangspunkt er at vi over flere år har forsøgt at ændre/opdatere stævnereglementer
med meget lidt held. Jeg oplever at forslagsstillere skal præsentere et fuldt færdigt reglement som Årsmødet så tager stilling til. Og selv de mindste uenigheder over f.eks. en detalje i U15-vægtklasser kan få klubber til at afvise forslaget. OK, det er nok at sætte sagen
på spidsen, men dækker ikke desto mindre over en sandhed.
Jeg har talt med Kjeld Knold og ifølge ham er det ikke bare stævnereglementer der bør
opdateres, så nedenstående modus operandi burde kunne anvendes på andre områder.
Jeg har vanskeligt ved at se at dette dødvande kan brydes uden i konsensus og mit forslag er derfor at Årsmødet, nedsætter en konsensussøgende ”kommission” eller bare ”udvalg” med opdrag at lave nye stævnereglementer, som et (stort) flertal af klubber vil bakke
op om ved Årsmødet i 2023. Udvalget skal være ret bredt funderet imellem klubberne og
der skal gives håndslag på at Årsmødet (2023) faktisk vil bakke op om konsensusforslaget.
Sluttelig, jeg vil ikke her i dette forslag fastsætte nøjagtigt hvor mange klubber der skal
repræsenteres i et sådant udvalg, men det skal jo på den ene side være tilstrækkeligt
bredt til at sikre (bred) opbakning og på den anden side faktisk kunne fungere.
Vi ses i Kolding !

Bedste hilsner / Best regards
Thomas Hansen
Brønshøj Judo Club
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Forslag 3

Her er et forslag fra Ramløse Judo vedr Hold DM Piger / Drenge.
Vægtklasserne i forbindelse med U18 syntes at være til den lave ende.
Piger -35 -40 -46 -52 +52
Drenge -35 -40 -45 -50
-60 +62

Det vil give mere mening hvis man matcher de internationale vægtklasser.
Piger
-40
-44
-48
bejder inden for det her spænd)

-52

-57

God Dag
Morten Christensen
Ramløse
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-63

-70

+ 70 (Vi forslår man ar-

Kandidatliste
Judo Danmarks årsmøde 2022
Tillidsposter
Formand
Kasserer
Næstformand

Nuværende
Søren Studsgaard
Peter Bo Olsen
Sune Aagaard Pedersen

Genvalg
JA – 2 år
1 år tilbage
1 år tilbage

Bestyrelsen
Fmd. Eliteudvalget

Alexander Bakke

Vacant

Fmd. Breddeudvalget
Fmd. Gradueringsudvalget

Flemming Otvald Jensen
Lars Maagaard

NEJ
JA

Eliteudvalget
Udvalgsmedlem
Udvalgsmedlem
Udvalgsmedlem

Anders B. Olsen
Lars Pedersen
Leon Lauritsen

1 år tilbage
JA – 2 år
1 år tilbage

Breddeudvalget
Udvalgsmedlem
Udvalgsmedlem

Morten Wiberg
Vacant

1 år tilbage

Stævneudvalget
Fmd. Stævneudvalget
Udvalgsmedlem
Udvalgsmedlem
Fmd.. Dommerudvalget

Thomas Hansen
Alex Tvede
Birgitte Hundt
Se under Dommerudvalget

1 år tilbage
1 år tilbage
JA

Dommerudvalget
Fmd. Dommerudvalget
Udvalgsmedlem
Udvalgsmedlem

Jesper Gordon
Klaudia B. Asmussen
Steen Demant

1 år tilbage
1 år tilbage
NEJ

Kommunikationsudvalget
Fmd. Kommunikationsudvalget
Udvalgsmedlem
Udvalgsmedlem
Udvalgsmedlem

John Søndergaard
Marianne Nellemose Fredborg
Mathias Krabholm
Rikke Berg

1 år tilbage
JA
NEJ
1 år tilbage

Gradueringsudvalget
Udvalgsmedlem
Udvalgsmedlem

Marcus Hannerz
Allan Gjerulff

Ja
1 år tilbage

Veteranudvalget
Fmd. Veteranudvalget
Udvalgsmedlem
Udvalgsmedlem

Daniel Leigther Dyhrberg
Karsten Kaspersen
Boris Schuleit

1 år tibage
JA – 2 år
1 år tilbage

Kandidatliste årsmøde 2022
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Forslag til valg

Morten Wiberg

Martin Sørensen

Boris Schuleit
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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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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
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.

VEDTAGET FØRSTE GANG JANUAR 1978
Opdateret af Martin Kirkhammer

SENESTE REVISION JULI 2016.

JUDO DANMARK

JUDO DANMARK
LOVE & REGLEMENTER

JUDO DANMARKS LOVE nr.

01.00 side

7

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. Mødeindkaldelse 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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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.

VEDTAGET FØRSTE GANG JANUAR 1978
Opdateret af Martin Kirkhammer

SENESTE REVISION JULI 2016.

JUDO DANMARK

JUDO DANMARK
LOVE & REGLEMENTER

9.e

JUDO DANMARKS LOVE nr.

01.00 side

10

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.
VEDTAGET FØRSTE GANG JANUAR 1978
Opdateret af Martin Kirkhammer

SENESTE REVISION JULI 2016.

JUDO DANMARK

JUDO DANMARK
LOVE & REGLEMENTER

JUDO DANMARKS LOVE nr.

01.00 side

11

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 medlemskort.
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.
______________________________________________________________________

VEDTAGET FØRSTE GANG JANUAR 1978
Opdateret af Martin Kirkhammer

SENESTE REVISION JULI 2016.

JUDO DANMARK

JUDO DANMARK
LOVE & REGLEMENTER

JUDO DANMARKS LOVE nr.

01.00 side

13

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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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

Udvalgsmedlem

Lars Pedersen

1 år tilbage

Udvalgsmedlem

Leon Lauritsen

JA – 2 år

Udvalgsmedlem

Ny position Morten Wiberg

1 år tilbage

Udvalgsmedlem

Ny position Palle Bengtsson

NEJ

Fmd. Stævneudvalget

Thomas Hansen

JA – 2 år

Udvalgsmedlem

Alex Tvede

JA – 2 år

Anders B. Olsen

Breddeudvalget

Vacant, udvalget
supplerer sig selv.

Stævneudvalget

Referat af Judo Danmarks Årsmøde, lørdag den 13. juni 2020
- Side 5 af 7

Udvalgsmedlem

Lasse Hildingberg

Fmd.. Dommerudvalget

Se under Dommerudvalget

Ønsker at
stoppe

Birgitte fra Svendborg
blev valgt

Dommerudvalget
Fmd. Dommerudvalget

Jesper Gordon

JA – 2 år

Udvalgsmedlem

Klaudia B. Asmussen

JA – 2 år

Udvalgsmedlem

Steen Demant

1 år tilbage

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

Udvalgsmedlem

Marcus Hannerz

1 år tilbage

Udvalgsmedlem

Allan Gjerulff

JA – 2 år

Fmd. Masters udvalget

Daniel Leigther Dyhrberg

JA - 2 år

Udvalgsmedlem

Karsten Kaspersen

1 år tilbage

Udvalgsmedlem

Charlotte Madsen

NEJ

Kommunikationsudvalget

Gradueringsudvalget

Mastersudvalget

Boris Schuleit
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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
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