Kvindernes Judodøgn i Århus og fællestræning i Horsens
“Vi har det SÅÅÅ skønt...”

Så har der været gang i pigeinitiativet igen! Succesen på Sjælland skulle da gentages i Jylland.
Vi må konstatere, at pigeinitiativet er kommet for at blive og vil fortsætte i den kommende sæson! Så
pas på drenge, nu kommer pigerne stormende ☺.
-

Næste fællestræning kun for piger og kvinder afholdes i Hvidovre Judo og Jiu-Jitsu Klub fredag den 24. juni kl.
18.00-19.30. Tilmelding skal ske til karina@dju.dk /23102922.

Lørdag den 30. april afholdte Judo Danmark Kvindernes Judodøgn i Århus Judo Klub og fredag den 13. maj var der
fællestræning i Horsens Judo Klub.

Begge dage var præget af sved, smil og sjov! Pigerne/kvinderne fik god mulighed for at træne med andre end de
plejer og samtidig knytte sociale bånd på tværs af klubber. Der skal lyde en stor tak til de to klubber og de kvindelige
instruktører, da uden jer ville det ikke kunne lade sig gøre at pigerne og kvinderne fik den gode oplevelse.
Ønsker I at afholde Kvindernes Judodøgn eller lave et par timers fællestræning i netop din klub, så kontakt
udviklingskonsulent Karina (karina@dju.dk / 23102922).

Kvindernes Judodøgn
“Vi har det SÅÅÅ skønt...”
Dette var én af kommentarne fra deltagerne.
Pigerne og kvinderne var samlet til Kvindernes Judodøgn fra kl. 10.00-20.30 i Århus, så der var rig mulighed for at
træne og dele erfaringer fra judolivet. Helle Kirketerp og Freja Lindberg Mortensen stod i spidsen for træningerne
med god opbakning fra de fremmødte.
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Ann Fredborg fra Århus Judo Klub havde fået arrangeret, at pigerne og kvinderne fik noget god mad at spise og
hygget samt at pigerne og kvinderne fik mulighed for at slutte dagen af med en mindfulness undervisning med judo
som omdrejningspunkt.
Kvindernes Judodøgn skifter navn til Kvindernes Judodag den kommende sæson, da det er lidt mere retvisende. Vi
forsøger at planlægge en dag i både Jylland og på Sjælland til efteråret.

Fællestræning i Horsens
Julie Østergaard havde sat den ellers meget omtalte dag – fredag den 13. – af til at skabe en sjov, god og hård
træning for engagerede piger og kinder fra Jylland. Og Julie gjorde det rigtig godt:
“Julie var super! Dejlig træning”
Der blev gået til den, men konkurrencegenet blev der ikke slækket på…
Vi vil fortsætte med at afholde fællestræningerne på tværs af klubber, både på Sjælland og i Jylland.

På Judo Danmarks vegne
Udviklingskonsulent Karina Sørensen
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