Årsberetning 2020

Høng Ju-Jutsu Klub

Velkommen til Høng Ju-jutsu Klub’s årsberetning for 2020. Vi har her kort
beskrevet hvad der er sket i klubben i det seneste år, samt lidt om hvilke
tanker vi gør os om fremtiden.
Med venlig hilsen
		

Bestyrelsen og Instruktørerne
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Generelt

2020 har været en rutsjebane, både for samfundet - og for klubben.
Der har været både ned- og opture og vi håber at 2021 bringer lidt
ro på.
Først og fremmest har Corona’en selvfølgelig haft indflydelse på
hvordan og hvornår vi træner, stor ros til vores instruktører for deres
fleksibilitet og idérigdom når det kommer til udendørs træning, opdeling af arealer og hold, faste makkere mm.
Coronaen har også aflyst lejre og stævner hen over året, og den har
medført nedgang i medlemstallet, dog ikke så meget som vi kunne
frygte.
Men 2020 var også året hvor vi efter 10 år i Sæby flyttede til nye
store og flotte lokaler i Høng, og året hvor vi fik fordoblet måttearealet så det passede til de nye lokaler.

Rolingeholdet

Rollingeholdet startede året med officielt at træne 2 gange om ugen.
Tirsdag, som var den gamle dag, var fyldt godt op, torsdag mødte
der knap så mange op, men deltagerantallet øgedes stille og roligt til
vi ramte Corona-nedlukningen. Under forårets nedlukning trænede
holdet udendørs med en kombination af stående træning og leg, desværre tog koldt vejr og ingen måtter sin bid af deltagere.
Inden nedlukningen
prøvede vi enkelte
gange med ’Forældre
og børn på måtten’
hvilket var en stor
succes og noget vi nok
vil gentage når det
igen er muligt.

Børneholdet

Børneholdet har været ramt af de samme
udforinger som rollingeholdet.
Udendørs træning har
bare ikke samme appel som at kæmpe indendørs på måtterne,
så medlemsantallet
på holdet er faldet lidt
hen over året.
Det meste af foråret trændede vi udendørs - Det kunne godt
udfordere instruktørerne når regnen væltede ned.
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Ungdom/voksen

På holdet blev der trænet udendørs det meste af foråret, hvilket satte
sine naturlige begrænsninger, det er bare ikke ligeså sjovt at kaste
og falde på asfalten. Det til tros mødte en lille fast skare trofast op
og trænede til stor undre for lokale hundeluftere.

Selvforsvar for kvinder

I samarbejde med ’Den gamle Sukkerfabrik’ i Gørlev afholdte vi en weekend
med to ’Selvforsvar for kvinder’-kurser. I
forbindelse med kurset åbnede vi op for
at deltageren kunne træne i klubben året
ud, det tilbud tog et par deltagerne imod.

Fredagstræning

Fredagstræningen har som alt andet
været aflyst i perioder hen over året. Og
efter vi er flyttet til Høng bliver det nok
lørdagstræning da hallen er optaget af
gymnastik om fredagen.
Pizza og Parader – som er et koncept
med en god gang fredagstræning,
hvorefter klubben giver en pizza eller
lign. til dem der er mødt op – blev desværre ikke mulig i 2020, vi giver det et
forsøg når alt åbner op igen.

Forbundsmedlemskaber

Martin, Birgitte og Freja brugte en
weekend i Gørlev på ’Selvforsvar
for kvinder’ .

Klubben er medlem af DJU (Dansk Judo og Ju-Jitsu Union) som er
den landsdækkende paraplyorganisation for judo, jujitsu og ju-jutsu
klubber i Danmark. DJU er medlem af
Danmarks Idræts Forbund og Team Danmark samt Nordiske, Europæiske og
Internationale forbund for både judo og
jujitsu. Klubben er også medlem af DGI
(Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger) under DGI-Vestsjælland.

Vores medlemskab af DJU giver
os bl.a. mulighed for at deltage i
forskællige stævner, her er vi til
DM i Hillerrød.
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Stævner

Vi nåede kun at deltage i få stævner første på året. Mest markant var
nok DM i starten af februar hvor klubben stillede med 5 kæmpere.
Bl.a. et par små duo-kæmpere der gjorder
det super, og en masser seje fightere.
Blandt de større stillede Simon op og
endte lige uden for medaljerne.
Men på tros af manglende metal havde
alle en super dag til et godt stævne.
Et enkelt rollingecup blev det også til,
og som vanligt havde alle en super dag,
denne gang i Holbæk.

Dommergerning

Dommergerning og stævner hænger naturligvis sammen, så det blev kun til få
indsatser.
Birgitte var på måtten til DM, hvor Flemming stå for borddommerne.
Spænding og nervøsitet inden man
skal på måtten - Helt naturligt

Gradueringer

Normalt afholder klubben
graduering for rollinger og
børn lige inden sommerferien og lige inden juleferien,
mens de voksne tager til de
nationale gradueringer for
nye farver.
I sommers var alt vendt op
og ned, men op til jul havde
træningen set mere normalt
ud, og både store og små
havde arbejdet hårdt op til
den store gradueringsdag,
indtil der i starten af december blev meldt ny nedlukning.
Det efterlod en enkelt træningsdag inden alt lukkede
ned, og med meget kort varsel blev alle kaldt til
graduering, skaffet dommere og licenser - enkelte
var endda ikke klar over at de skulle gradueres da
de mødte til træning.
Men alle gik til den, og både store, som vi valgte at
graduere i klubben da den nationale blev aflyst, og
ikke mindst små gik til den og lavede nogle flotte
gradueringer.

Orange og gult taget ved
en noget improviseret
graduering
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Årsregnskab 2020

Formue ved indgang til 2020:.............................................. 95.715,40 Kr
Indtægter
Kontigenter:...................................................................... 30.575,00 Kr
Andre indtægter:............................................................... 31.875,00 Kr
Samlet:.......................................................................... 62.450,00 Kr
Udgifter
Administrativt (Bankgebyr Hjemmside):................................. -1.483.37
DGI Medlemsskab:.............................................................. -1.056,00
DJU (Medlemsskab og licenser):.......................................... -14.864,90
Gaver og erkentligheder:..................................................... -4.691,90
Corona (Håndsprit, masker mm):.......................................... -1.817,00
Socialt (Sommer- og juleafslutning):..................................... -2.800,15
Meddaljer:.......................................................................... 1.835,00
Udstyr:............................................................................ -26.595,08

Kr
Kr
Kr
Kr
Kr
Kr
Kr
Kr

Samlet:.........................................................................-55.143,40 Kr
Resultat 2020:................................................................. 7.306,60 Kr
Diff i regnskab mellem beregnet og faktisk formue:....................... -0,30 Kr
Formue ved indgang til 2021:............................................. 103.021,70 Kr
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