Inspirationsbrev udsendt den 26. januar 2016
Af udviklingskonsulent Karina Sørensen
Kære klubber.
Hvor tiden dog flyver afsted, nu kan vi skrive år 2016! Jeg håber, at I er kommet godt i gang i det nye år. Jeg glæder
mig til at komme mere i gang med året med nye klubbesøg, nye tiltag og initiativer sammen med jer.
Jeg har som sædvanlig vis nævnt nyheder og tiltag til inspiration herunder. I er altid velkomne til at tage fat i mig,
hvis I ønsker noget uddybet eller har spørgsmål.
Har du en god historie, som du synes andre klubber kan få gavn af og inspiration fra? Så send den til mig, så vi kan få
historien bredt ud.
Som jeg skrev i sidste inspirationsbrev vil jeg kontakte alle klubber her i foråret 2016, men I er selvfølgelig meget
velkomne til at kontakte mig for et gratis klubbesøg.
I bedes venligst sende inspirationsbrevet til hele bestyrelsen og hænge det op i klubben.

Kommende DJU kurser
•

7. februar: DJUs 1-2-Træner, Birkerød (tilmeldingsfrist udløbet, men kontakt
undertegnede for eftertilmelding)

•

6. marts: DJUs 1-2-idrætsleder, Ry

•

12.-13. marts: DJU Trænerhus – Trænerkursus 2, Lyngby

•

19. marts: DJUs 1-2-idrætsleder, København

•

26. marts: DJUs 1-2-Træner, Silkeborg

•

2.-3- april: DJU Trænerhus – Trænerkursus 7, Kolding

Tilmelding sker via DJUPortalen.
(Se specifikke judo og ju-jitsu kurser, stævner m.v. på de respektive hjemmesider.

Involverer I de unge i klubben?
De fleste klubber har udfordringer med at fastholde de unge i klubben. Der er mange tilbud og fristelser, som kan
trække de unge væk fra vores klubber. Der er derfor gode grunde til at engagere og involvere de unge i opgaver og
beslutninger i klubben:
Øget motivation hos de unge
Fastholder dem i længere tid i klubben
Flere hjælpende hænder i klubben
Herunder er et par eksempler fra klubber, som involverer de unge i klubben:
I Højby Budoklub har man bedt de unge i klubben om at skrive en artikel med billeder og indsende det til
lokalavisen. Artikel skal handle om hvordan det er at være ung i klubben. Det er en sjov opgave for de unge,
hvor de bliver involveret samtidig med at de får snuset lidt til artikelskrivning og kontakt til lokalavisen.
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I Judoklubben Mitani tager bestyrelsen de unge med på råd, når det drejer sig om aktiviteter og træning.
Eksempelvis har klubben etableret en juniorklub, hvor de unge er med til at beslutte hvilke aktiviteter, der
skal indgå. Derudover har bestyrelsen spurgt de unge, hvad de mangler og savner i klubben. Dette har
resulteret i bedre træningsfaciliteter og ekstra træning for de unge.

I Fredericia Judo og Ju-Jutsu Klub er juniorklubben, som er på tværs af aldre og sportsgrene i klubben, nu
blevet helt selvkørende. Juniorklubben blev etableret for cirka et års tid siden og siden da har de unge selv
taget teten og arrangeret træning og aktiviteter i juniorklubben. Der er en voksen tovholder tilknyttet
Juniorklubben. De unge er blevet mere motiverede og har skabt socialt netværk på tværs af judo og ju-jutsu
samt alder.

Hvis I ønsker at klæde de unge på til at tage lidt mere ansvar i klubben, så vil DJUs 1-2-idrætsleder være yderst
aktuelt for dem at deltage i. Vi afholder kursus:
•

6. marts 2016 kl. 9.00-17.00, Ry Hallerne S/I, Thorsvej 32, 8680 Ry.

•

19. marts 2016 kl. 9.00-17.00, Grøndal MultiCenter, København.

Læs mere om kurserne her: http://www.dju.dk/Uddannelse/1-2-idraetsleder.aspx
Tilmelding sker via DJU Portalen.
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Der var gang i judopigerne igen!
Der blev svedt, grint, leget og kæmpet i 1½ time i Helsingørs dojo, da Judo Danmark afholdte sin første fællestræning
på tværs af klubber - kun for piger og kvinder - fredag den 22. januar 2016. Initiativet var et ønske fra de piger og
kvinder, som deltog på Judo Danmarks Kvindernes Judodøgn i november 2015 i Judoklubben Mitani. Pigerne og
kvinderne savnede sparring og træning med andre af samme køn. Dette så Judo Danmark som et initiativ, der skulle
igangsættes med det samme.
Der var 19 deltagere i alderen 9 år til 48 år fra hhv. Helsingør Judo og Ju-Jutsu Klub, Judoklubben Mitani og Ramløse
Judo og Jiu-Jitsu Klub. Det er et initiativ, som skal skabe socialt netværk på tværs af klubber således, at pigerne og
kvinderne fastholdes i sporten og får lyst til at deltage i stævner, lejre m.v. Måske skal jeres klubs piger og kvinder
med næste gang?

Læs mere om dagen og se flere billeder her:
http://www.dju.dk/~/media/Foundry/Sites/dju/Udviklingskonsulenten/Artikel%20%20Faellestraening%20kun%20for%20piger%20og%20kvinder%20220116.ashx
Vi er ved at planlægge de næste fællestræninger på Sjælland og i Jylland, så hold øje med datoerne.

Judo i skolen – nyt samarbejde med IJF – skal du/I være med?
Judo Danmark er i tæt dialog med International Judo Federation om et skoleprojekt omhandlende judo i de danske
skoler. Projektet er ikke helt færdigskrevet, da vi bl.a. mangler at
afdække hvilke trænere og klubber, der ønsker at indgå i projektet. Vi
forestiller os at skolesamarbejde med de lokale skoler strækker sig over
et skoleår.
Vil du eller klubben gerne være med i et skoleprojekt med de lokale
danske skoler, så kontakt undertegnede hurtigst muligt.
Projektgruppen består af formand Martin Kirkhammer, næstformand
Sune Aagaard, breddechef Tommy Sachse Nielsen, sportschef Niels Gert
Dehlendorff, landstræner Miguel Lopes samt undertegnede.

Ju-Jitsu Danmarks logokonkurrence
Ju-Jitsu Danmark inviterer hermed alle interesserede til at deltage i en konkurrence om at tegne et nyt logo til Danish
Open.
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Præmien er et gavekort til Nippon Sport på 1000,00 kroner, samt glæden ved at se sin tegning på medaljer, plakater
med mere. (Dyrker vinderen ikke kampsport, finder vi en præmie af tilsvarende værdi)
Indsendelsesfrist er senest søndag den 7. februar kl. 18.00. Logoet sendes til: danish.open@ju-jitsu
Har du spørgsmål, så kontakt Jens Erik Rasmussen på 40592607.
Læs mere om logoets kriterier her: http://www.ju-jitsu.dk/news.asp?ID=26452

Nye skattetakster 2016
Der er i vanen tro kommet nye skattetakster. Du finder dem her:
http://www.dif.dk/da/foreningsliv/jura_og_raadgivning, klik under SKAT.

Få sparring eller hjælp af udviklingskonsulenten
Jeg er klar til at hjælpe jer med råd og vejledning. Det kan være, at I gerne vil:
Have fokus på fastholdelse af pigerne i klubben
Vil fastholde og rekruttere flere frivillige hænder til klubben
Samarbejde med lokalområdet
Starte nye aktiviteter, tiltag eller et klubudviklingsprojekt
Have sparring og hjælp til skolesamarbejde
Have et gratis klubbesøg med fokus på nye input og ideer, hvor jeg kommer ud i jeres omgivelser
Vide mere om DJUs tilbud

Jeg kan kontaktes på mail karina@dju.dk eller telefon 2310 2922.
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