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Velkommen til Høng Ju-jutsu Klub’s årsberetning for 2021. 
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 
2021 var som 2020 præget af Coronaen som igen medførte meget uden-
dørs træning og desværre også mange stævne- og lejraflysninger. 

Heldigvis havde vores instruktører fået opbygget solid erfaring i at 
tilpasse træningen til omstændighederne, både online når vi var lukket 
helt ned, den udendørs træning, og når indendørs kræver afstand og 
faste makkere.
Det skal dog ikke være nogen hemmelighed at sommeren med lavere 
beredskab var et kærkomment gensyn til normale træningsforhold. 

Foråets corona-udfordringer tog hårdest på rollingeholdet, hvorimod de 
andre hold blev knapt så hårdt ramt af medlemsnedgang.

Året bød også på en flok hjælpeinstruktører der i sommer var på udda-
nelse i Helsingør, og nu hjælper fast på rollinge og børneholdet.

Rollingeholdet  
Holdet oplevede noget frafald under vinterens og for-
årets udetræning, men en målrettet indsats frem mod 
sæsonstart efter sommerferien rettede i den grad op 
på medlemsantallet og resten af året var det en fyldt 
sal af rollinger der nød godt af de nye omgivelser. 

Ved nytår blev en flok rollingerne rykket op på børne-
holdet, så der er igen plads til nye medlemmer blandt 
de mindste. 

Holdet kørers som tidligere af Martin, men han har nu 
fået masser af hjælp af hjælpeinstruktørerne Fenja, 
Sophie og Maria der træder til hvor det passer.

Børneholdet  
Holdet har kørt med et overraskende stort deltagerantal under vinte-
rens udetræning, hvor løbeture og sandsække erstattede gulvkamp og 
slagpuder. 

Efter holdet er rykket indendørs igen, har holdet i perioder været på 
max antal deltagere. 

Der har i perioder været stort spredning på holdet, både på alder- og 
erfaring, men med nye hjælpetrænere har det været muligt at differen-
tiere undervisningen så alles behov blev tilfredsstillet, specielt op mod 
graduering har det været en fordel.
Sidst på sæsonen begyndte de største forsøgsvist at træne på ung-
domsholdet.

Covid medførte kold og 
mørk træning udendørs
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Ungdomsholdet
Holdet lever sit stille og rolige liv sammen med voksen-
holdet.  
Der er dog kommet lidt flere deltagere på holdet, dels 
oprykkede, og dels nye medlemmer.
 
 
Voksenholdet 
Holdet led lidt under vinterens udendørstræning, men er 
ved tilbagevenden til indendørs træning, faldet tilbage til 
det normale deltager antal.
 

Forbundsmedlemsskaber
Klubben er medlem af DJU (Dansk Judo og Ju-Jitsu 
Union) som er den landsdækkende paraplyorganisation 
for judo, jui-jitsu 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.
 

Dommergerning
Året 2021 bød ikke på mange stævner, da næsten alt var aflyst, men da 
vi nåede mod sommeren og Coronaen var mere under kontrol, lykkedes 
det at gennemføre EM. 
EM skulle egentlig have været i Israel, men da raketter begyndte at 
regne ned over landet, blev mesterskabet flyttet til Maintal, lidt udenfor 
Frankfurt. 
Vores dommer Birgitte, var med og det var en noget anderledes oplevel-
se for hende. Der var lagt nøje planer for, hvordan deltagerne måtte fær-
des. Hver morgen var der test og derfra gik det direkte til morgenmaden 
og igen direkte videre til hallen. Det var ikke tilladt fx lige at hente noget 
på værelset ind imellem.
 
I efteråret pakkede Birgitte igen kufferten. Hun var blevet udtaget til at 
skulle dømme VM i Abu Dhabi, et mesterskab der strækker sig over 12 
dage. Desværre satte en positiv PCR test en stopper for den tur, blot to 
timer før afgang. I stedet kunne hun sidde i isolation hjemme og følge 
det danske landshold på Olympic Channel.

Willads og Sophie fra 
ungdom gå til den
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Synlighed 
Ved folkemødet i Høng sidst i august havde vi booket en 
stand for at synliggøre klubben. 
Selvom vejret ikke var det bedste, kom en del alligevel 
forbi. 
Vi havde slæbt måtter ned på pladsen, og en god del af 
byens unger var forbi og prøve at slå til en pude.
 

Støtte/Sponsor
Lions havde i 2020 tildelt en række foreninger i Høng 
10.000.- til deres ungdomsarbejde, Høng Ju-Jutsu var så 
heldige at være blandt de udvalgte. 
Grundet Corana blev udbetalingen udskudt til 2021.
 
Klubben vil gerne takke Lions for det generøse tilskud til 
vores ungdomsarbejde.
 

Stævner
Vi nåede kun at deltage i få stævner i sensommeren.
I september var 8 børn og rollinger i Holbæk til Rollinge- 
og NipponCup, alle have en dejlig dag og nød endelig at 
være ude igen.
Lidt senere på måneden var Oliver også en tur i Jylland 
hvor han kom hjem med en flot 2. plads.

Lejre
Året bød ikke på nogle klublejre, og eneste lejreoplevelse for klubben blev 
DJU’s årlige sommerlejr.
Der var længe usikkerhed den ville blive til noget. Det gjorder den heldig-
vis, men optakten medførte et lavere deltager antal normalt.
Fra Høng deltog 7 store og små medlemmer.
Udover træning var der hygge og leg for børnene om aftenen (Vandkamp, 
tusch-fight og meget andet).

Overdækket måtter 
under en byge til fol-

kemøde i Høng
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Gradueringer
Normalt afholder klubben graduering 
for rollinger og børn lige inden sommer- 
og juleferien, mens de voksne tager 
til de nationale gradueringer for nye 
farver.
Men som i 2020 vendte Coronaen op 
og ned på de planer. 
 
Da meget af forårstræningen havde 
foregået udendørs, havde børnene 
ikke nået at få den nødvendige træ-
ning til en graduering, og instruktø-
rerne så sig nødsaget til at springe 
sommergradueringen over for 
børnene.

Frem mod vintergradueringen havde tingene normaliseret sig en smu-
le. I år var der på børneholdet rigtig mange gradueringer til forskellige 
bælter, derfor planlagde vi at graduere over et par dage.
Først graduerede vi rollingerne, ugen efter skulle børnene så op og 
vise hvad de kunne, men nok engang eksplodere Coronaen med mange 
smittede, og endnu engang måtte vi improvisere os så godt vi kunne 
gennem gradueringerne. 
Det endte lykkeligt med bælter til alle.
Udover børnene var en flok ungdom-
mer også oppe og vise hvad de kun-
ne, og også her var der nye bælter til 
alle. Og endelig blev det også til en 
enkelt voksen graduering.

Frem mod juleferien trænede både børn og rol-
linger hårdt for at blive klar til graduering, her 
børneholdet der er klar til træning først i December 

Maria på vej mod det gule bælte 
Sophie er på vej mod gulvet som 

en god makker
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Formue ved indgang til 2021:...............................103.021,70 Kr

Indtægter
Kontigenter:.........................................................24.250,00 Kr
Tilskud fra Lions Høng:...........................................10.000,00 Kr
Medlemstilskud Kalundborg Kommune:.....................13.600,00 Kr
Komunalt støtte til måtteindkøb foretaget i 2020:........14.270,00 Kr

Samlet   indtægt:.................................................62.120,00 Kr

Udgifter
Administrativt (Bankgebyr Hjemmside):....................-2.287,02 Kr
Uddannelse:..........................................................-2.657,00 Kr
DGI Medlemsskab:.................................................-1.000,00 Kr
DJU (Medlemsskab og licenser):..............................-8.685,00 Kr
Stevner/Lejre:.......................................................-3.955,00 Kr
Reklame (Primært t-shirts):...................................-17.784,82 Kr
Gaver og erkentligheder:.........................................-6.979,00 Kr
Corona (Håndsprit, masker mm):...............................-293,85 Kr
Socialt (Sommer- og juleafslutning):..........................-556,15 Kr
Udstyr:....................................................................-489,96 kr

Samet udgifter:................................................-44.687,80 Kr

Resultat 2021:..................................................17.432,20 Kr

Diff i regnskab mellem beregnet og faktisk formue:...........0,32 Kr

Formue ved indgang til 2022:.........................120.454,22 Kr

Årsregnskab 2021


