
                                                                                                                 

1 

DM 2022 

Aalborg 

Lørdag den 25. juni 2022 

     

 

 

NYT KONCEPT 

FÆLLES DM MED JUDO 
TV DÆKNING AF UDVALGTE 

FINALER 
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Vi glæder os til at være en del af det nye koncept i nye og anderledes rammer. 
Desværre giver det ikke plads til rollingerne, duo eller holdkamp. 
Men vi håber at se rigtig mange på måtterne og på tilskuerpladserne. 

 
DM 2022 

 
Sted: 

Gigantium / Willy Brandts Vej 31, 9220 Aalborg 

Hal 2 
 

Værtsklub: 

Sektionen 
 

Indvejning: 
 kl. 08.45 - 09.30 & 14.30-15.00 

 
Dommermøde 

Kl. 9.00-9.45 
 

Sekretariatsmøde  
9.00-9.30 

 
 Coachmøde: 

Kl. 09:30 
 

Kampstart: 
 kl. 10:15 

 
Tilmelding: 

Kun på DJU portalen  

 
 

Deadline for tilmelding: Lørdag d. 18. juni 2022, kl. 23.59 
 

 
Spørgsmål: så skriv på tonny.tang@sj-lilleskole.dk eller send en sms på 30681756 

 

Foreløbigt program: 

 
10.00 Seniorer – herrer og damer/Evt. u 18 (Vi kæmper på 1 måtte, judo på 2) 

13.00 Stævnet holder pause i Gigantium. 
14.00 Udvalgte seniorfinaler på Honnørkajen (fælles med judo 3 finaler hver) Tv-dækning! 

15.00 Finalestævnet slutter – vi skal tilbage til Gigantium 
15.30 Stævnet genoptages. (U12, U14, U16 og evt U18) 

(Nu kæmper vi på 2 måtter, judo på 1.) 
18.00 Medaljeoverrækkelser 

 
Der vil være indvejning for U12, U14 og U16 8.45-9.30 & 14.30-15.00 
 

mailto:tonny.tang@sj-lilleskole.dk


                                                                                                                 

3 

 
 

 

Note om alder Man tilmeldes i den kategori, som svarer til alderen i hele kalenderåret, 

dvs. den højeste alder i det løbende år. Eksempel: Hvis man først 
fylder 12 år den 31. december 2022, så tilmeldes man til DM 2022 i 
klassen 12-14 år (Ungdom)! 

 
Vejning Husk at kontrollere deltagerens vægt i klubben før 

tilmeldingen! Man kan ikke skifte vægtklasse efter 
tilmeldingsfristens udløb og ved indvejningen. Dette kan 

betyde, at man ikke kan deltage i stævnet, hvis man ikke 
opfylder vægtklassens krav.  

 
Licens Gyldig Ju-Jitsu licens påkrævet.  

 
Deltagergebyr: Børn u-12  100 kr 

 Ungdom u-14 100 kr 
 Ungdom u-16 200 kr 

 Ungdom u-18 200 kr 
 Senior  225 kr 

  
JJIF reglement Kan downloades på følgende internationale link:  

https://jjif.sport/wp-content/uploads/2021/06/10_Rules_Fighting_2021-05.pdf 
   
 

Overnatning: Vi håber at kunne tilbyde overnatning for kæmperne på en lokal skole. Følg 
med på Facebook. 

https://jjif.sport/wp-content/uploads/2021/06/10
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Børn U 12 født 2011-2012 Piger -22, -25, -28, -32, -36, -40, -44, -48 og +48 kg 

 Drenge -24, -27, -30, -34, -38, -42, -46, -50 og +50 kg 
Ungdom U 14 født 2009-10 Piger -25, -28, -32, -36, -40, -44, -48, -52, -57 og +57 kg 
 Drenge -30, -34, -38, -42, -46, -50, -55, -60, -66 og +66 kg 
Ungdom U 16 født 2007-08 Piger -32, -36, -40, -44, -48, -52, -57, -63 og +63 kg 

 Drenge -38, -42, -46, -50, -55, -60, -66, -73 og +73 kg 

Ungdom U 18 født 2005-06 Damer -40, -44, -48, -52, -57, -63, -70 og +70 kg 

 Herrer -46, -50, -55, -60, -66, -73, -81 og +81 kg 

Senior 2004- Damer -48, -52, -57, -63, -70 og +70 kg 

 Herrer -62, -69, -77, -85, -94 og +94 kg 

 
Da de nye alders- og vægtklasser betyder væsentlig flere klasser end tidligere, må man i 

højere grad forvente, at flere både vægt- og aldersklasser vil blive slået sammen. 
  

FÆLLES RETNINGSLINJER 
• Stævnet kæmpes efter gældende danske JJIF regler 

(se restriktioner for ungdom/børn nederst). 
• Alle deltagere skal være gradueret mindst 5. kyu 

i Ju-Jitsu, DJU (gælder ikke op til U14). 
• En vægtklasse vil kun blive udkæmpet såfremt, 
der er minimum 3 deltagere tilmeldt i den pågældende 

vægtklasse. 
• Er der tilmeldt færre end 3 personer i en vægtklasse, 

foretages oprykning til nærmeste tungere vægtklasse. 
Ingen kan dog rykkes mere end 2 vægtklasser op. 

Alternativt kan det komme på tale at sammenlægge dem 
med hinanden passende vægtklasser. 

• Guld, sølv og bronzemedaljer uddeles ved 
alle udkæmpede vægtklasser. Der uddeles DIF-medaljer 

til vinderne af DIF-godkendte Senior-klasser. 
• I vægtklasser med kun 3 deltagere uddeles 

ingen bronzemedalje 
• Ønsker en kæmper at kæmpe i en højere kategori 

(fx en ungdomskæmper, der ønsker at deltage som 
aspirant) er det muligt. Man kan dog maksimal rykke 

op til den efterfølgende kategori. 
• Kampsystem: I kategorier med 3-5 deltagere kæmpes 

i puljer (alle mod alle), 6-10 deltagere kæmpes i double 
pulje, mere end 10 deltagere kæmpes i double Knock Out. 
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Sådan ser vores rammer ud i Gigantium 😊 

 

 

  

 

På Honnørkajen skal vores 3 finaler kæmpes i et studio (telt), hvor der er bl.a. vil 

være et kampareal. 

 

Vær med til at skabe historie. Vær med til at skabe stemning i nogle meget 
anderledes rammer. Kom til Aalborg 25. juni. 

 

 

PÅ GENSYN 


