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VEDTAGET FØRSTE GANG JANUAR 1984 SENEST REVIDERET SEPT. 2007 angår UNIONEN 

 

INTRODUKTION   TIL   DJU  
 

Dansk Judo og Ju-Jitsu Union (DJU) er en sammenslutning af danske amatør idrætsklubber i 

hvilke der dyrkes Judo og  Ju-Jitsu. 

 

DJU’s øverste ledelse er Repræsentantskabet, der sammensættes af repræsentanter for medlems-

klubberne. Mellem Repræsentantskabets møder varetages den overordnede ledelse af Hovedbe-

styrelsen (HB), og den daglige ledelse af Daglig Ledelse (DL). 

 

De idrætslige aktiviteter forestås af Sektionerne for hhv. Judo og Ju-Jitsu. 

 

DJU’s daglige administration varetages fra kontoret i Idrættens Hus. Hertil kan klubberne henven-

de sig med deres problemer og spørgsmål, ligesom de herfra modtager de meddelelser, som DJU 

udsender. 

Kontorets telefon nr. er 43 26 29 20.  

Kontoret kan oplyse adresser på DJU’medlemsklubber, og oplyse hvilke idrætter, der dyrkes i 

klubben. 

Ønsker du, at din klub / forening bliver medlem af Dansk Judo Union fremsender kontoret gerne 

betingelserne herfor, og de formularer, som anvendes ved begæring om optagelse i DJU. 

 

De faste meddelelsesmidler fra DJU og sektionerne til medlemmerne er: 

e-INFO: Information om kommende aktiviteter o.l.. Udsendes hver måned til klubledere, og andre 

der abonnerer på e-INFO. 

 

DJU er et specialforbund under Danmarks Idræts Forbund (DIF). Kontakten til DIF varetages af 

DL. 

 

Sektionerne er hver for sig, men gennem DJU, medlem af de nordiske, europæiske og internatio-

nale organisationer, der repræsenterer deres Idræt.  

Judo er anerkendt som olympisk disciplin, og er derfor underlagt de regler, der gælder herfor. 

 

DJUs Appeludvalg er fælles for alle sektioner, og er underlagt en speciel kontrol fra DIF. 

 

Dopingkontrollen er underlagt DIF’s Dopingkontroludvalg, Til at rådgive DJU’s klubber og med-

lemmer i  Dopingspørgsmål har DJU udpeget en sagkyndig person (læge). 

 

Leder- og træneruddannelse er i vid udstrækning et fællesanliggende, der varetages af HB i sam-

arbejde med DIF’s konsulenttjeneste. 

 

Det enkelte klubmedlem er ikke direkte medlem af DJU, men kan ved at løse Sports-licens til en 

sektion blive medlem af denne. Hvis ikke den enkelte klubs vedtægt bestemmer andet, er det fri-

villigt om man vil løse Sports-licens eller ej, men kun ved at have en Sports-licens til disciplinen, 

kan man deltage i de sportslige aktiviteter, som sektionen står for. 


