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Klubben Korsør Judoklub blev dannet i 1975 af Stephen Bakker. 
 

Der er i løbet af årene blevet en lille håndfuld elever, der har 
opnået det sorte bælte og ligeledes har klubben fostret 4 danske 
judo mesterskabstitler. 
”Dojo” som træningssalen hedder på japansk, er rammen om 
den daglige træning. 
Klubben ledes af bestyrelsen som består af 5 frivillige valgte 
medlemmer på demokratisk vis. 
Fundamentet er vores vedtægtsbestemmelser, godkendt af 
medlemmerne på den årlige generalforsamling i maj måned. 
Alle medlemmer har en stemmes indflydelse. 

 
Judo Judo er et moderne kampssportssystem udviklet af japaneren 

Jigoro Kano i 1882. 
Judo dyrkes af både mænd og kvinder i alle aldre, både som 
sport og som motion, ydermere er Judo også en olympisk 
disciplin. 
 
Judo går ud på at kaste modstanderen på ryggen. Ved brug af 
forskellige kasteteknikker. Yderligere kan man også vinde ved 
bruge af holdegreb, armlåse og stranguleringer. 
 
Judo lægger vægt på ”Fairplay”, respekt og høflighed. 
Hele kroppen bliver brugt i judo og alle muskler indgår i den 
daglige træning. 

 
Smidighed, styrke, balance, koordination, motorik og 
koncentration er de nøgleord der bedst beskriver sporten. 

 
”Dojo’en” Al undervisning foregår i vores egen ”Dojo”. 
 
Medlemskab Medlemskab af Korsør judoklub giver ret til ugentlig 

undervisning i den planlagte periode fra september til maj. 
Graduerede medlemmer bliver tilbudt deltagelse i stævner, 
fællestræninger og mesterskaber efter trænernes vurderinger. 
Alle medlemmer over 16 år har valgbarhed på den årlige 
generalforsamling i maj. 

   



Kontingent  Kontingenter for hele sæsonen udgør: 
 Børn 6-8 år, kr 550,-/år 
 Børn 9-12 år, kr 550,-/år 
 Ungdom 13-17 år, kr 800,-/år 
 Senior +18 år, kr 1.075,-/år 
  

Der betales for hele sæsonen ved indmeldelse. 
½ pris ved opstart efter nytår. 
Medlemskab for judo udøvere medførere automatisk 
indmeldelse i dansk judo og ju-jitsu union DJU 

 
Medlemskab af DJU er en forudsætning for at deltage i stævner 
og for at blive gradueret.  

 
Minimums alder For at træne judo er minimums alderen 6 år (0.KL.) 
 
Judo gi For at træne judo kræves en dragt som kaldes en ”Gi” og er en 

forudsætning for at deltage. 
I prøve perioden kan en træningsdragt uden lynlås og andre 
hårde genstande, anvendes til formålet. 

 Judo ”Gi’er” til børn koster fra ca. kr. 240, 
 Og til voksne fra ca. kr. 400,- 
 
 ”Gi’er” til børn skal være hvide. 
 ”Gi’er” kan lånes i prøveperioden. 

Links til hvor man kan købe Judo ”Gi’er” kan findes på 
klubbens hjemmeside www.korsoerjudoklub.dk/ 

 
Indmeldelse Ved indmeldelse henvend dig til trænerne.  
 Der gives 3 ugers prøvetid for nye medlemmer. 
 
Træningstider Lørdag kl. 10.00 – 11.30 Alle børn 6-12 år 
 Tirsdag kl. 19.15 – 20.45 Ungdom/senior 
 Torsdag kl. 19.15 – 20.45 Ungdom/senior 
   



Trænerne Alle trænerne er frivillige medlemmer og ulønnede. 
Alle trænere er underlagt § 36 i bekendtgørelsen vedr. kontakt 
med børn og unger under 15 år. 
Dansk idrætsforbunds anbefalinger følges af klubben. 
Samtlige trænere og hjælpetrænere skal ligeledes udfylder en 
børneattest hvert år. 
Desuden er det klubbens strategi at trænerne bliver tilbudt  
træneruddannelsen. 

 
De trænere vi har i klubben har gennemført elementer fra 
uddannelsen og har ligeledes følgende licenser 
Nicolai  B Licens  
Kim  B Licens  
Anders  B Licens 
Sonny  C Licens 
 

Ansvar Ingen medlemmer er dækket af klubbens forsikringer. 
 En hvert medlem er ansvarlig for sine egne handlinger og 
ejendele 
 Judoklubben hæfter ikke for disse uanset art. 
 Det anbefales at have egen privat ulykkesforsikring 
 Værdigenstande opbevares på eget ansvar i lokalerne. 
 
Spørgsmål Spørgsmål vedrørende træningen kan stilles til trænerne.  

Spørgsmål vedrørende klubben og dens bestyrelse kan stilles til 
formanden. 
 

Regler Med denne folder ligger et komplet regelsæt som også hænger i 
klubben, disse bedes læses igennem og følges. 
 

Vigtige datoer Korsør judoklub afholder i løbet af sæsonen nogen 
arrangementer. 

Samtidig bliver der afholdt 2 forældre møder årligt, ét ved 
sæson start og ét ved sæson afslutning. 
 
Følgende arrangementer er planlagt:  

 
 Lørdag d. 15.10.2016 – Efterårsferie arrangement 
 Lørdag d. 17.12.2016 – Jule arrangement 
 ______ d. __.__.2017 – Fastelavns arrangement 
 ______ d. __.__.2017 – Påske arrangement 
 ______ d. __.__.2017 – Afslutningsarrangement 

 
Manglende datoer vil kommer senere. 

   



Praktisk info Korsør Judoklub har også en hjemmeside hvor man kan finde 
yderligere info. Samtidig kan man også finde diverse 
pensummer og ikke mindst et link til både DJU, judo Danmark, 
samt til Ippon tv. 

 
 

Kommunikation Korsør judoklubs 2 største kommunikationsorganer er via vores 
Facebook gruppe (KORSØR JUDOKLUB) og vores 
hjemmeside (www.korsoerjudoklub.dk) 

   



 

 


