Kvindernes Judodøgn 2015
Der blev grint, svedt og leget til Kvindernes Judodøgn. Det var første gang, at Judo Danmark i samarbejde med
Judoklubben Mitani afholdte Kvindernes Judodøgn og det var til stor fornøjelse for deltagerne.

Mange klubber kæmper med at fastholde og rekruttere piger og kvinder. Derfor har Judo Danmark valgt at have
mere fokus på denne målgruppe og afholdt Kvindernes Judodøgn lørdag den 21. november i Judoklubben Mitani.

Kvinderne fik mulighed for at prøve kræfter med Kristina Sejer Bergs meget populære Judofitness. Her blev de
udfordret med forskellige cirkeltræningsøvelser efterfulgt af judoteknikker, for judoen skal selvfølgelig ikke glemmes.
Denne type træning er særlig god for nye kvinder og mødre, som synes, at det kan være lidt grænseoverskridende at
starte til judo. Det er en måde at de får snuset lidt til judo for efterfølgende at starte på den ”rigtige” judohold.
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Efter frokost måtte kvinderne lige udfordre hinanden i bordfodbold. Efter lidt rusten start hos et af kvindeholdene fik
de taget revanche og fik ligefrem tæsket de andre kvinder. Selv træneren så ikke røgen af bolden!

Sidst på eftermiddagen var fokus igen på judo og denne gang på randori således, at kvindernes fik mulighed for at
kæmpe mod andre kvinder, som de ikke var vant til. Der blev kæmpet og svedt for selvom det er kvinder, så er der
ingen kære mor og alle går til vaflerne og kæmper med alle sine kræfter for vinde vil vi jo alle….
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Så var det blevet tid til kage og the til kvinderne. Vi skal jo ikke glemme det sociale og hyggen om bordet. Her fik vi
erfaringsudvekslet om, hvordan det er at være kvinde i judosporten, hvad der tiltrak kvinder og fik dem til at
frafalde. Resultatet af snakken var en beslutning om etablering af en facebookgruppe kun for kvinder samt en
månedlig åben randori træning kun for kvinder på tværs af klubber.

Den sidste tid i dojoen denne dag skulle bruges på leg, for det bliver vi kvinder aldrig for gamle til. Hver kæmper
skulle fremvise sin ynglingsleg. Det var næsten umuligt ikke at få gang i alle lattermusklerne. Der blev tumlet, båret
på hinanden, kæmpet i indisk kampsport osv. Men sjovt og samtidig hårdt blev det.
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Kvindernes Judodøgn blev afsluttet med en rigtig god middag kokkereret af Mitanis Helle Gudnitz. Kvinderne var lidt
mere stille rundt om bordet end tidligere på dagen men havde haft en sjov men også hård træningsdag. Der var
ingen tvivl om at samtlige deltagere skulle med næste gang Judo Danmark afholder Kvindernes Judokampdag og det
glæder vi os til!
En stor tak til alle kvinder denne dag. Det var stor fornøjelse at være en del af dagen sammen med jer!
På Judo Danmarks vegne
Udviklingskonsulent Karina Sørensen
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