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Innledning 

Dette er et skriv for deg som er helt ny i judoen. Her vil dere finne kort introduksjon til judo og 
Ippon judoklubb, samt praktisk informasjon om treningen og det som rører seg rundt. 
 
Dette skrivet passer både for utøver og foreldre ! 
 
- Velkommen til Ippon judoklubb - 
 

Hva er judo? 

Judo er en japansk kampsport som drives som 
idrett og generell trening.  
Judo har ingen slag eller spark - men er basert 
på kast- og kontrollteknikker. Teknikkene kan 
utøves i full fart og med full styrke, mye på 
grunn av fallteknikken som ligger til grunn og 
mattene vi trener på. 
 
Fallteknikk er det første vi lærer oss, noe som 
ikke bare er nyttig i judo, men fungerer også 
ypperlig når uhellet er ute ellers i livet. 
 
Respekt 
Judo bringer også med seg noe annet fra 
Japan: Respekt. På judomatten skal vi 
respektere ALLE, uansett alder, kjønn, etnisitet 
osv. Dette viser vi ved å bukke. Vi bukker før vi 
starter treningen, til partner før og etter kamp 
og når vi avslutter treningen. Her er det ingen 
unntak. 
 
Youtube video 
Av og til sier en video mer enn tusen ord. 
Sjekk ut, når de beste i verden møtes til 
konkurranse: 
YouTube - This is judo 

 
 
 

 

 

 
- 1 - 

https://www.youtube.com/watch?v=9HiLLaJKJF0


 

 

Ippon judoklubb 

Historie 

Ippon judoklubb ble etablert 5. januar 1970 av 
Atle Lundsrud og er tilknyttet Norges 
Judoforbund og Norges Idrettsforbund. Fra å 
være en “bakgårdsklubb”, gjemt innerst i 
bomberommet i Nadderudhallen, har vi vokst 
frem til å bli den ledende judoklubben i Norge.  
 
Vår målsetning er å skape et trivelig og 
inkluderende treningsmiljø, der vi samtidig 
vektlegger å utvikle dyktighet i sporten. 
 
I Ippon judoklubb skal det være plass til alle. 
 

Styret 

Ippon judoklubb har et velfungerende styre 
bestående av folk både med og uten 
judokompetanse. Styret har 6 møter i løpet av 
året. Årsmøtet finner sted i februar måned 
hvert år. Alle betalende medlemmer av Ippon 
over 15 år, har stemmerett. 
 
Ønsker dere å komme i kontakt med styret? 
Send en mail til: styret@ippon.no 
 

Foreldreforening 

I tillegg til styret har vi en aktiv 
foreldreforening. Foreldreforeningen gir 
nyttige innspill til klubben og hjelper til i 
forbindelse med egne arrangementer. Vi 
oppfordrer alle foreldre til å engasjere seg her. 
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http://www.judo.no/
http://www.judo.no/
mailto:styret@ippon.no


 

 

Treningen 
 

I og med at judo er veldig “unorsk” er nok veldig mange 
spent på sitt første møte med judoen. 
 
De første treningene 
Det er ikke vanlig å ha judodrakt første trening. Har man en 
judodrakt, så bruk den gjerne. Hvis ikke, still opp i 
joggebukse og langermet genser. De første treningene 
fokuserer vi på å bli kjent, setter i gang med basisøvelser, 
lek og fallteknikk. Treningen vil også fokusere på dette med 
respekt og bukking. Fortsatt ingen unntak :-) 
 
Treningen generelt 
Judo er en idrett der vi bruker hele kroppen. Vi jobber 
masse med basis-/koordinasjonsøvelser og balanseøvelser 
for å utvikle motorikken. For oss er dette en helt naturlig del 
av oppvarmingen. Olympiatoppen sier at motorisk gullalder 
er fra 6 til 12 år. Her legges grunnlaget for god mestring av 
egen kropp. 
 
I tillegg til dette jobber vi med judo.  

- Alle skal beherske fallteknikk i alle retninger 
- Vi jobber tidlig med bakkekamp, der målet er å få 

partneren på ryggen i et godkjent holdegrep 
- Vi lærer kasteteknikker og vil, når tiden er inne, gå 

stående kamp der vi prøver å kaste hverandre. 
 
Målsetting for nybegynnere 

- Basistrening 
- Balanse 
- Sosialisering 
- Mestring 
- Disiplin 
- Sist men ikke minst: Ha det GØY !! 

 
PS: På judoen så trener jenter og gutter sammen. 
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Praktisk informasjon - del 1 

Drakt 

Når vi trener judo, så benytter vi en judodrakt. Judodrakt 
kalles GI på japansk. Frem til utøver er ca 12 år, benyttes 
en nybegynnerdrakt. Det selger vi i klubben. 

Gradering 

I judoen er det et beltesystem som viser ferdighetsnivå. 
Ippon har gradering ved hver semesterslutt. For de 
laveste gradene stilles det kun krav til deltagelse på 
trening. Selve graderingen gjennomføres ved at utøver 
viser gitte teknikker for en sensor, som ikke er din trener.  

Priser og forsikring 

Medlemskap: 
Alle som trener i Ippon judoklubb må være medlem av 
klubben (NIF reglement). Medlemskap danner grunnlag 
for støtte fra norges idrettsforbund.  
I medlemskap inngår:  

● Forsikring (les med her - judo.no) 
● Avgift til norges judoforbund (NJF) 

 
Treningsavgift: 
De som ønsker å være på matten og trene judo, må 
betale en treningsavgift. Ippon har flere partier avhengig 
av alder og ferdighet. 
Ippon har delt inn året i 2 semestre: 

● Vår: januar - juni 
● Høst: august - desember 

Treningsavgift betales pr semester. Det vil si 2 ganger i 
året. Treningsavgiften er den samme for både vår- og 
høstsemesteret. 
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http://www.judo.no/utoverinfo/forsikring/


 

 

Praktisk informasjon - del 2 

Kommunikasjon 

Det vil være behov for noe kommunikasjon med 
medlemmene og foresatte. Eksempel info om gradering, 
sosiale tilstelninger, osv. Vi benytter SPOND som intern 
kommunikasjonskanal. Når dere har meldt dere inn i 
klubben blir dere registrert i rett SPOND gruppe. 

Konkurranser 

Når utøver har gradert seg til gult belte, vil det være mulig 
å delta på konkurranse. Vi anbefaler alle å delta på 
konkurranse, dette vil være med å utvikle utøverens 
judoferdigheter. Ippon arrangerer 4 barnekonkurranser i 
året, i våre treningslokaler. Dette er et trygt sted å starte. 
Her fokuserer vi ikke på tap eller seier, men prøver å øve 
på det vi har lært på treningen. Alle som deltar får 
medalje. 
 

Sosiale medier 

Ippon judoklubb er en levende klubb. Det er mye som 
skjer både på og utenfor matten. Vi anbefaler alle 
medlemmer å følge oss på sosiale medier: 
 
Facebook - Ippon judoklubb 
 
Facebook - Ippon Foreldreforening (lukket gruppe) 
 
Instagram - Ippon judoklubb 
 

Og til slutt... 

“It is not important to be better than someone else, but to 
be better than yesterday” 
Jigoro Kano - Grunnlegger av judo 
 
Velkommen til judo !! 

 
 

 
 
 

 
Jigoro Kano 
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https://spond.com/welcome
https://www.facebook.com/ippon.judoklubb/?fref=ts
https://www.facebook.com/groups/ippon.foreldreforening/
https://www.instagram.com/ippon_judoklubb/

