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Forord
Judoens Dag er den samme dag hvert år, 
nemlig på judoens grundlægger Jigoro Kanos 
fødselsdag den 28. oktober (1860-1938) . Det 
er en dag, som International Judo Federation 
opfordrer alle lande til at fejre. Du kan evt. 
læse mere om dagen eller få inspiration på 
www.worldjudoday.com. 

Judoens Dag er en unik mulighed for os 
at hylde og skabe øget opmærksomhed på 
om judo i Danmark og på verdensplan på 
samme tidspunkt. Det ser man ikke i andre 
sportsgrene og det er noget vi skal værne om 
med stolthed.

Målet med Judoens Dag er, som nævnt, at 
hylde sporten men også at sprede judoen til 

nye mennesker, så de også kan få glæde af 
sportens gode værdier. 

Fans på den Internationale Judo Federations’ 
facebookside stemmer om årets tema for 
Judoens Dag. Temaet bliver offentliggjort på 
www.worldjudoday.com 

Vi håber, at I vil bakke op omkring denne 
særlige dag og hylde vores fantastiske sport.

Rigtig god fornøjelse.

Med Sportslig Hilsen
Judo Danmarks Kommunikationsudvalg og 
DJUs udviklingskonsulent 
Karina Sørensen
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Dette hæfte er en hjælp til jer klubber i 
Danmark. I kan bruge hæftet som inspiration 
til aktiviteter i forbindelse med Judoens Dag. 
I behøver ikke at lave et større arrangement. 
Enhver aktivitet, uanset størrelse, som mar-
kerer Judoens Dag, er med til at sætte judo på 
Danmarks- og Verdenskortet. 

Dette hæfte indeholder forslag til, hvordan I 
kommer i gang, fem forskellige forslag til et 

arrangement samt gode råd i forbindelse med 
markedsføringen.

Har I brug for hjælp eller sparring, er I meget 
velkommen til at kontakte udviklingskon-
sulent Karina Sørensen eller Judo Danmarks 
Kommunikationsudvalg. 

Inspiration
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Det er vigtigt, at I planlægger arrangementet på 
forhånd, så I sikrer at arrangementet forløber 
stille og rolig efter planen. Derfor er her en lille 
tjekliste i forhold til planlægning:

•  Find ansvarlig for Judoens Dag

•  Planlægning:
•  Hvem skal hjælpe med planlægningen?
•  Hvem skal hjælpe på selve dagen?
• Hvilke aktiviteter skal der foregå (op-

visning, træning, konkurrence, mad/
drikke, speaker m.v.)?

•  Hvem skal inviteres?

• Markedsføring:
•  Hvor mange frivillige har vi?
• Hvilke kanaler har vi til rådighed? (få 

udkast til pressemeddelelse/artikel fra 
DJUs udviklingskonsulent)

•  Få tilsendt Judoens Dag postkort og 
plakater (kontakt DJUs udviklingskon-
sulent)

•  Send efterfølgende en artikel og billeder 
til lokalavisen

•  Send efterfølgende en kort beskrivelse 
samt billeder af arrangementet til Judo 
Danmarks Kommunikationsudvalg eller 
DJUs udviklingskonsulent.

Hvordan kommer vi i gang?



6

Planlægning 
og inspiration

Gode råd:
• Forud for dagen har I reklameret for 

Judoens Dag med uddeling af postkort 
og ophæng af plakat, som kan fås af 
DJUs udviklingskonsulent.

• Sørg evt. for lånegier til alle aldersgrup-
per

• Ha’ eventuelt klubbens PR materiale 
liggende fremme

• Arranger med klubbens trænere, bør-
ne-, ungdoms- og voksenmedlemmer, 
at de hjælper til i løbet af dagen.

Judoens Dag er en dag, hvor vi hylder 
vores sport. Det er helt op til jer, hvordan 
Judoens Dag skal forløbe hos jer og hvilke 
aktiviteter, der skal udbydes. Det er vigtigt, 
at potentielle medlemmer har mulighed 
for at blive meldt ind i klubben på selve 
dagen.

6
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Forslag 1:  
Åbent Hus med opvisning

Forslag 2:  
”Tag en ven/veninde med” træning 

Forslag 3: 
Fællestræning på tværs af klubber 

Forslag 4:  
Fællestræning for alle klubbens 
medlemmer

Forslag 5:  
Oplæg om Jigoro Kano, sushikursus,  
Japansk te-ceremoni

Nedenstående er forslag til 
en aktivitet I kan lave på 
Judoens Dag
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I afholder opvisning i klubbens dojo, hvor alle 
(forældre, venner, familie, naboer, lokalområdet 
m.v.) inviteres med som tilskuere. Dette er med 
til at skabe synlighed og fællesskab i klubben og 
i lokalområdet. 

Opvisningen kan bestå af de bedste senior 
kæmpere i klubben samt kæmpere fra børne-
holdene således, at tilskuerne får set forskellige 
aldersklasser og hvordan udviklingen kan være 
fra barn til voksen.

I kan eventuelt give eksempel på, hvordan en 
kamp forløber, dommergerningen, opvarm-
ning, børnejudo, Special Needs judo, seniorju-
do, motionistjudo, opvisning i kata, herunder 
hvordan foregår en graduering – vise en børne/
junior graduering samt få sortbælter vise lidt 
fra deres kata. Det er fantasien, der sætter 
grænsen.

I kan også vælge at have mere fokus på børne-
ne, som trænes op til at lave en sjov opvisning 
for forældre, bedsteforældre, klassekammerater, 
klasselærer, som inviteres på dagen. Denne dag 
er børnene i fokus og bliver ekstrastolte, når de 
skal vise det overfor venner og familie. 

I kan få plakater og postkort til uddeling af 
udviklingskonsulent Karina.

Forslag 1: 
Åbent Hus med opvisning
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Mange klubber har allerede et tilbud, hvor 
medlemmerne kan tage én eller flere venner 
eller veninder med til træning.

I forbindelse med Judoens Dag kan I vælge at 
have ekstra fokus på netop dette område. Det 
kan være en dag, hvor det er ”tag ven/veninde 
med” træning, evt. med efterfølgende pizza, 
film eller spilaften efter træningen. 

Trænerne og erfarne børn bør ligeledes deltage, 
uanset om de har en ven/veninde med eller ej, 
da de skal være med til at bakke op om aktivite-
ten og være ambassadører.

En måde medlemmerne kan få deres ven eller 
veninde med til træning er ved at dele Judoens 
Dag postkort ud i klassen eller til deres venner. 
Dette giver en mulighed for at få mere synlig-
hed omkring judo ved at medlemmerne har et 
fysisk postkort, som de kan dele ud.

Den fastlagte dag skal trænerne selvfølgelig 
være opmærksomme på, at der kommer flere 
nybegyndere til træning, som derfor skal tilret-
telægges efter det. 

En gulerod til at tage en ven eller veninde med 
kan være at give en præmie til den fra klubben, 
som har inviteret flest med.

I kan få plakater og postkort til uddeling af 
udviklingskonsulent Karina.

Forslag 2: 
”Tag en ven/veninde med” 
træning
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Få samlet klubben til en fælles træning med 
social hygge bagefter, evt. pizza eller lignende. 
Det er måske ikke så ofte, at alle klubbens 
medlemmer, store og små, træner sammen. 
Det kan I have fokus på netop på Judoens Dag. 
Dette giver en god mulighed for at være aktive 
på tværs af aldersgrupperne og få skabt et bedre 
netværk og en sjov dag sammen. 

I kan få plakater og postkort til uddeling af 
udviklingskonsulent Karina.

Forslag 3: 
Fællestræning for alle 
klubbens medlemmer
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Få inspiration og øget fællesskab sammen med 
naboklubberne. I kan slå jer sammen med én 
eller to naboklubber. Der er flere muligheder 
for samarbejdet med naboklubber:

• I kan vælge at holde ét arrangement for alle i 
én af klubbernes dojo.

• I kan vælge at afholde årgangsspecifik fæl-
lestræning f.eks. i den ene klub kan der være 
motionstræning for voksne, i den anden 
klub er der elite/ungdomstræning og i den 
tredje klub er der måske gang i børnetræ-
ningen. 

Dette giver mulighed for have lidt mere fokus 
på det tværlige samarbejde imellem klubberne. 
Det skaber ny inspiration og sparring samt 
skaber et øget netværk og fællesskab blandt 
udøverne på tværs af klubberne.

I kan få plakater og postkort til uddeling af 
udviklingskonsulent Karina.

Forslag 4: 
Fællestræning på tværs 
af klubber
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Judoens Dag er grundlæggerens fødselsdag 
og derfor vil det være oplagt at hylde sporten 
ved at lægge vægt på kulturen bag judo. Giv 
klubbens medlemmer herunder børn, forældre, 
bedsteforældre, familie, venner m.v. en god 
aften i det japanske tegn. Arrangementet kan 
ske i forlængelse af en fælles træningsaften 
for alle klubbens medlemmer. Syng eventuelt 
fødselsdagssang efterfulgt af oplæg om Jigoro 
Kano og afslut med sushikursus eller japansk 
te-ceremoni. 

I kan få Judoens Dag plakater og postkort til 
uddeling samt Power Point præsentation om 
Jigoro Kano, som I kan bruge som inspiration 
til jeres japanske aften, af udviklingskonsulent 
Karina.

Ønsker I at afholde japansk te-ceremoni 
kontakt udviklingskonsulent Karina for flere 
informationer. 

Forslag 5: 
Oplæg om Jigoro Kano, 
sushikursus, 
Japansk te-ceremoni



17



18

Markedsføring af klubbens arrangement er 
vigtig for at få gæster fra lokalområdet til at 
kigge forbi. Her er lidt inspiration til, hvordan I 
kan gribe markedsføringen an.

Når markedsføringen skal planlægges, er der 
som udgangspunkt følgende at tage højde for:

• Pressemeddelelse: Send en pressemeddelelse 
ud til lokalavisen, hvor I gør opmærksom 
på jeres arrangement. Det er en måde at få 
spredt budskabet i lokalområdet. Få even-
tuelt udkast til pressemeddelelse fra DJUs 
udviklingskonsulent. 

•  Hjemmeside og Facebook: Har klubben en 
hjemmeside eller Facebook-side? Brug en-
delig disse kanaler og få klubbens medlem-
mer til at hjælpe med at sprede budskabet 
via deres eget netværk.

•  Skole, SFO, virksomheder, supermarkeder 
m.v.: Hæng plakater op og del postkort 
ud i lokalområdet og spred budskabet om 
arrangementet. Plakater og postkort fås ved 
henvendelse til DJUs udviklingskonsulent. 
Det har ofte god effekt i lokalområdet, når 
de ser klubben repræsenteret bag budskabet. 

Markedsføring
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DJUs udviklingskonsulent Karina og Judo 
Danmarks Kommunikationsudvalg står natur-
ligvis gerne til rådighed med råd og vejledning 
i forhold til jeres Judoens Dag arrangement. 

DJUs udviklingskonsulent Karina Sørensen: 
E-mail: karina@dju.dk eller tlf.: 2310 2922.

Kontaktoplysninger på Judo Danmarks Kom-
munikationsudvalg findes på www.judo.dk  

Rådgivning
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