
   
 

Nyhedsbrev udsendt den 19. december 2013 

Kære klubber. 

Så er det blevet tid til endnu et nyhedsbrev fra udviklingskonsulenten. Send endelig dette 

nyhedsbrev rundt til jeres bestyrelse og medlemmer i klubben. 

 

Siden sidst… 

Velkommen til tre nye medlemmer 

DJU familien er blevet forøget med tre nye medlemmer. Jeg er utrolig glad for at kunne byde 

velkommen til: 

      Halsnæs Martial Art 
      Danfight.dk/Skælskør Mixed Martial Arts and Yoga 
      Trekroner Ju-Jutsu 

Det bliver spændende at følge klubberne i fremtiden.                   

 

Så er en ny hjælpetræneruddannelse snart på vej (status) 

Er du forældre eller ung med en træner i maven, så kan den nye hjælpetræneruddannelse være 

lige det du venter på. DJU er netop i gang med en ny hjælpetræneruddannelse (1-2-Træner) i 

samarbejde med DIF.  

Arbejdsgruppen har de seneste måneder arbejdet hårdt for at få kurset færdigt. Den 

sportsspecifikke del af kurset blev afprøvet i starten af december på elever, der har judo som 

valgfag på Nordfyns Efterskole. Den kommende tid vil blive brugt på at udvikle øvelser og lege til 

et øvelseskatalog, der vil være tilgængelig i en mobilapplikation. Øvelserne og legene vil blive 

filmet den 12. januar 2014. 

  

Idræts-SFO konference 

Lørdag den 2. november blev der afholdt Idræts-SFO konference, hvor Dansk Judo og Ju-Jitsu 

Union havde fået tildelt en stand. Konferencen blev arrangeret af Danmarks Idrætsforbund og VIA 

UC Pædagoguddannelsen Peter Sabroe. Der var cirka 200-250 pædagoger til konferencen. 30 

pædagoger var inde på måtten og prøve kræfter med sporten.  

Næste års Idræts-SFO konference vil blive afholdt i Jylland, hvor vi håber at være repræsenteret 

igen. 

  

Tid til medlemsregistrering 

Så er det igen tid til at registrere jeres medlemmer for 2013. Portalen www.medlemstal.dk blev 

åbnet den 1. december og er åben frem til den 31. januar 2014. I bør have modtaget en mail fra 

DIF med praktisk information om registreringen. I finder vejledning til medlemsregistrering på 

portalen www.medlemstal.dk. 

  



   
 

Lidt inspiration… 

Det nye år kan byde på nye tiltag i klubben. Herunder har jeg nævnt lidt, som kan give inspiration 

til klubben. I er altid velkomne til at kontakte mig, hvis I har spørgsmål eller ønsker lidt sparring. 

 

Der er forskellige prioriteter, målgrupper samt samarbejde i danske Judo- og Ju-Jitsu klubber. 

 Eksempelvis kan Brønshøj Judo Club nævnes. De har udnyttet deres ledige formiddagstimer, hvor 

de tilbyder institutioner adgang til deres Motorikværksted, der er ideelt for børn i alderen 6 

måneder til 6 år. Læs mere og se billeder fra Motorikværkstedet: 

http://bjcjudo.dk/motorikvaerkstedet/  

 

 Brøndby Judo Klub overvejer en anden målgruppe. Da klubben er placeret i et område med mange 

tyrkisk talende borgere, vil klubben målrette deres markedsføring til netop den målgruppe. 

Klubben er derfor i gang med at få oversat deres foldere til tyrkisk, som de vil dele ud til 

lokalområdet. 

 

 Tre klubber i det jyske, Ribe Ju-Jutsu Klub, Bramming Ju-Jutsu Klub og Esbjerg Ju-Jutsu Klub har 

valgt at lave et fastholdelsessamarbejde på tværs af klubberne. Klubberne vil på skift afholde 

voksen-events. Første event blev afholdt tirsdag den 18. december, hvor der var stor tilslutning. 

Næste event vil blive afholdt i første kvartal i det nye år.  

 

 Vejle Judo Klub har benyttet sig af en anden strategi og har indledt et samarbejde med Vejle 

Boldklub. Boldklubbens U14 og U15 talenter er begyndt at dyrke judo for at tilegne sig nye 

færdigheder, som de kan tage med ud på fodboldbanen. Håbet er bl.a. at talenterne vil kunne 

bruge det eksplosive i sporten til at vinde nærkampene. Læs mere: 

http://www.dr.dk/Nyheder/Regionale/Trekanten/2013/11/11/11090849.htm  

 

Gratis klubbesøg 

Jeg vil i det nye år kontakte flere af jer klubber med henblik på et klubbesøg.  I er selvfølgelig altid 

velkomne til at kontakte mig, hvis I ønsker inspiration, sparring m.v. Jeg kan kontaktes på mail 

karina@dju.dk eller telefon 2310 2922. 

 

Sidst men ikke mindst vil jeg ønske jer alle en 

Glædelig Jul samt et Godt Nytår. 

 

Jeg glæder mig til et nyt og spændende år sammen med jer! 

                       


