
SVENDBORG

JUDO KLUB

STØT VORES TRÆNERUDDANNELSE 
Svendborg Judo Klub



VENSKABSKONTRAKT
1.500,- 

Logo på:
 • Hjemmeside
 • På sponsortavlen i klubhuset

Sponsor certifikat i billederamme 
til ophæng hos sponsor.

Et årligt judo- og netværksarrangement 
for sponsor.

GULDSPONSOR
5.000,- 

ET ÅRLIGT ARRANGEMENT FOR FIRMAET 
I  JUDOKLUBBEN.

Logo på: 
 • Hjemmeside
 • På sponsortavlen i klubhuset
 • 3 opslag på Facebook

Sponsor certifikat i billederamme til 
ophæng hos sponsor.

Et årligt judo- og netværksarrangement 
for sponsor.

VIP SPONSOR
10.000,-

ET ÅRLIGT FIRMAARRANGEMENT
I JUDOKLUBBEN

EN FÆRDIGKLIPPET PROFILFILM OM 
ARRANGEMENTET OG EVT. OM KLUBBENS 

OG FIRMAETS SAMARBEJDE.

2 ÅRSMEDLEMSKABER AF 
SVENDBORG JUDO KLUB.

Logo på: 
 •  Udvalgte judodragter 
 • Hjemmeside
 • På sponsortavlen i klubhuset

Sponsor certifikat i billederamme til 
ophæng hos sponsor.

Et årligt judo- og netværksarrangement 
for sponsor.

Vi søger uddannelsesstøtte hos jer – de lokale. Vi skal på et særligt tilrettelagt kursus i Japan. 

Kurset er et specialtilrettelagt på judoens arnested Kodokan i Japan. Vi ønsker en helhedsorienteret indsats omkring sociologi, historie og judofaglighed. Japan er en 
eksotisk tanke for nogle. For os handler det om at komme til et sted som står for udvikling, forfinelse, fornyelse og genopfriskning; Teknisk, kommunikativt, værdi-
mæssigt og idrætskulturelt. 

ER DET ET PRIVAT FERIEFORMÅL? Absolut ikke, men vi håber da at vi igennem denne træneruddannelse også bidrager til vores trænere personlige udvik-
ling. Det kan da kun komme os, deres arbejdsgiver m.m. til gode.

"HVAD FÅR VORES FIRMA UD AF DET?”
Vi er helt klar over at intet i livet er gratis.  Derfor tilbyder vi nedenstående sponsorpakker, som skal hjælpe os med at samle de mere end 40.000 ind  som turen koster. 
Skulle der være behov for justeringer, er vi med sikkerhed til at tale med.



HVORFOR ET KURSUS I JAPAN
Kurset har 2 overskrifter. Den første er ”Judoens rolle i lokalsamfundet”. Vi har som idrætsforening et stort ansvar i lokalområdet for at samle og inkludere alle men-
nesker, uanset om de er høje, tynde, tykke, små, etniske eller ej. Samfundet er præget af høj diversitet og dét skal en forening kunne rumme. Igennem dette kursus, 
vil vi indhente noget viden om de diversiteter der eksisterer og få idéer og værktøjer til, at rumme og flette dem.

Unge vokser op i en præstationskultur og de skal være vindere alle steder hvor de færdes. De her nye voksne i samfundet har tendens til at forlade de fællesskaber, 
hvor de ikke er den bedste. Det vil vi være bedre til at arbejde med, socialt og menneskeligt. Omvendt kan vi måske drage nytte af unges evner som videnssøgere og 
finde en måde, at flette det ind i vores forenings kontekst, er mere vidensbåret. 

Vores andet fremtidsperspektiv er en større indsats i ”Judo for kvinder”. hvor vi er dårligt repræsenteret. Dette ønsker vi at ændre. Flere kvinder i foreningen vil skabe 
en anden dynamik, praktisk og socialt. Det er vores mål at have 20% flere kvindelige medlemmer i foreningen, og 2 trænere/hjælpetrænere af hunkøn og vil dette 
smitte af på bestyrelsesarbejdet. Især blandt unge kvinder er ovennævnte fejlfindingskultur stærk. Så vores arbejde bliver vigtigt i forhold til relationer, udholdenhed 
og samarbejde.  Ligeledes symbolsk og fysisk dét at kunne fejle og så rejse sig op igen. Igen. Igen.

I efterkrigstiden udsendte Kodokan en masse folk i hele verden for at udbrede judo. Kodokan er eksperter indenfor judoens indvirkning i og på forskellige kulturer, 
modtagelse af dé japanske skikke som judoen også anvender, på forskellige mennesker. Den viden kan gøre det nemmere for os at møde folk hvor de er, når vi forstår 
at invitere dem ind i rammen, frem for at trække den ned over dem. Det er her den danske foreningstanke møder den japanske form.

HVEM ER VI 
Foreningen drives (naturligvis) af frivillig arbejdskraft. Få personer opretholder den daglige drift i vores 60 år gamle forening, og får hverken kontingentnedsættelse 
eller udstyr for ulejligheden. Cirka 70 medlemmer kommer i klubben. Et kortsigtiget mål er inden udgangen af 2020, at være 100 medlemmer. Vi lægger stor vægt 
på at skabe gode, trygge sociale rammer for forskellige afdelinger. Vi er stolte af at kunne bidrage til Svendborg og Sydfyns Kultur- & idrætsliv med en japanske 
kampsport som Judo. Hos os er der rummelighed. Vi sætter en ære i at oplære medlemmerne i dyder som: kammeratskab, ærlighed, sund disciplin, tillid og respekt. 

På vegne af
Svendborg Judo Klub

Roland Vogt
Formand, Svendborg Judo Klub
Tlf. 51 83 85 68
Email: formand@svendborgjudo.dk
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