
 

 

God jul og Godt nytt år! 
Det har vært et svært spesielt år med nedstenging og forbud mot trening og konkurranser. 
Enda er det ikke tillatt for voksne å trene judo, og det har ikke blitt gjennomført et eneste 
nasjonalt judostevne i år. Det har vært tøft og særlig for klubbene, og vi vet det tærer på. 

  
Vi ser allikevel optimistisk mot 2021, for at ting normaliserer seg, og at vaksinen kommer. 

Judoforbundet har stor tro på at ordinær judotrening for alle aldersgrupper gjenåpnes snart.  
Selv om det har vært et vanskelig år, er vi veldig glade og stolte over klubbenes pågangsmot 

og harde jobbing med å opprettholde aktivitet og engasjement dette året!  
 

Nytt styre og ny strategiplan 
Helgen 5.-6. september fikk vi avholdt et fysisk Forbundsting og ledermøte. Det var 

etterlengtet og veldig gledelig å møte judovenner igjen. Hele 74 personer deltok. 
Jørgen Hillestad ble gjenvalgt som President uten noen motkandidater. 

 
Ny strategiplan for perioden 2020-2026 ble vedtatt og fremover blir det satset spesielt på 

Klubbutvikling, Trenerutvikling og Talentutvikling. Det jobbes med flere spennende 
prosjekter som blir publisert fortløpende på judo.no – følg med! 

 
Ny medarbeider 

Den 1. august startet Carin Hamnlund i stillingen som trener- og talentutvikler. Carin har 
hovedansvaret for å skape utviklingsmiljøer i klubbene gjennom deres egne trenere. 

Carin har bred og solid erfaring fra svensk judo, og vi er heldige som har fått henne med på 
laget! 

 
Aktivitet 2021 

Det er fortsatt usikkerhet knyttet til hva som blir mulig å arrangere, særlig første halvdel av 
året. NJF planlegger for et normalt år, men også for et år med utsettelser / avlysninger. 
For å holde seg oppdatert på året som kommer, se terminlisten med jevne mellomrom. 

 
Vi ønsker til slutt å minne om de administrative plikter og frister for Judoåret 2021. 

 
 

Med ønske om en God jul og et riktig Godt nytt år.  
 
 

Beste hilsener fra Forbundskontoret: 
Stine Lasten, Lill M. Tjeldvoll, Sven A. Sødal, Per Vestli  

https://www.judo.no/utover/terminliste/
https://www.judo.no/klubb/klubbfrister/

