
 
«JUBILEUMSSTEVNET 2020» 

SANDNES JUDOKLUBB 
(med endringer 26/10-2020) 

 
Sted:  SANDNES JUDOKLUBBS DOJO, Hovebakken 7, 4306 Sandnes 
Arrangør: Sandnes Judoklubb  
Dato: Lørdag 7. november 2020 
 

Sandnes Judoklubb inviterer alle klubbene i Region Vest til «Jubileumsstevnet 2020» for å 
markere klubbens 40-års jubileum siden starten i 1980.  
Det blir LAGKAMPER for barn og individuelle kamper i U16 og U20  
Stevnet gjennomføres i henhold til forbundets gjeldende «Koronaregler» og vil kun gjelde 
aldersklasser fra 11 6 til og med 19 år. På grunn av dagens spesielle Koronaregler vil 
aldersbestemmelsene avvike noe fra forbundets stevnereglement på dette punktet. 
Stevnet vil kombineres med TRENINGSSAMLING for aldersgruppen 13 – 26 søndag 8/11. 
Instruktører er Neil Eckersley og NJFs talentutvikler Carin Hamnlund.  

 
KLASSER:  Barn:  

- U9: f.o.m. det året de fyller 7 år (2013), t.o.m. det året de fyller 8 år (2012)  
             - U11: f.o.m. det året de fyller 9 år (2011), t.o.m. det året de fyller 10 år (2010)  
             - U13: f.o.m. det året de fyller 11 år (2009), t.o.m. det året de fyller 12 år (2008)  

 
U16 : Utøvere f.o.m. det året de fyller 13 år (2007), t.o.m. det året de fyller 15 år (2005). 
U20 : Utøvere f.o.m. det året de fyller 16 år (2004), t.o.m. det året de fyller 19 år (2001). 

 

Barn:  Registrering i hallen med judodrakt kl 09:30 - 10:00.  
Barn deles inn i LAG på tvers av klubbtilhørighet i passende grupper etter nivå  
 

U16 og U20: Oppmøte før innveiing. 
 

U16 jenter:  -32 kg, -36 kg, -40 kg, -44 kg, -48 kg, -52 kg, -57 kg, -63 kg og +63 kg 
U16 gutter:  -34 kg, -38 kg, -42 kg, -46 kg, -50 kg, -55 kg, -60 kg, -66 kg og +66 kg 
 
U20 jenter:  -40 kg, -44 kg, -48 kg, -52 kg, -57 kg, -63 kg, -70 kg, -78, og +78 kg 
U20 gutter:  -46 kg, -50 kg, -55 kg -60 kg, -66 kg, -73 kg, -81 kg, -90 kg, -100kg og +100 kg 
 

Sammenslåing av vektklasser vil bli gjort etter behov.  
Utover dette følges Stevnereglementet gjeldende fra 1. januar 2020. 
 

MERK! For å delta i U20 skal man som minimum ha KYU-eller DAN-grad på påmeldingstidspunktet 
og fylle 16 år i løpet av inneværende kalenderår. 

 
KAMPTID: Barn:    2 minutter  

U16 og U20:   3 minutter 
 
KAMPAREAL: 2 kamparealer på 6 x 6 meter  
 
PREMIERING:  Barn:  Lik premiering for alle 



   Andre: 3 - 5 deltagere: Gull, sølv og bronse 
   > 5 deltagere:   Gull, sølv og to bronsemedaljer 
 
KAMPSYSTEM : 3 - 5 deltagere i klassen: Serie 
   6 - 10 deltagere i klassen: Serie med 2 forpuljer 
   

DELTAGERKRAV Minimum gult belte, blå drakt bør benyttes av i U20-klassen. 
 
FØRSTEHJELP Førstehjelpspersonell vil ikke være tilstede i hallen. Klubben stiller med enkelt 

føstehjelpsutstyr. 
 
INNVEIING   Prøve kl. 11:30 - 12.00 i Sandnes JKs dojo 

Offisiell Kl. 12.00 – 12:30 i Sandnes JKs dojo 
 
KAMPSTART  Barn U13:       10:45 
   U16 og U20: ca. 13:00 
    
GJENNOMFØRING Lagkampene for barn går først. Deretter starter henholdsvis U16 og U20. Klassene 

kjøres uavhengig av hverandre slik at yngre utøvere kan delta i flere klasser.  
 
STARTKONTIGENT Barn:    200,- 
   U16 og U20:   250,-  

Det vil koste kr 50 ekstra å delta i flere klasser.  
Treningssamlingen på søndag er gratis. 
Det kan betales kontant eller Vipps ved innveiing eller direkte til Sandnes JKs 
kontonr.: 5344.20.03625 

 
STEVNELEDER  Harald Monsen, Telefon: 92821242 E-post: harald.monsen@lyse.net 
 
DOMMERE Meld fra til oss i god tid hvis dere har aktuelle dommere. Yngre og ferske dommere 

oppfordres til å dømme i barne- og ungdomsklassene. 
 
PÅMELDING MÅ VÆRE ARRANGØREN I HENDE INNEN LØRDAG 31. OKTOBER!! 

Vennligst bruk e-post.  
NB: Fyll ut alle felt i påmeldingsskjemaet! Barn kan melde seg på stevne dagen. 

 
FORSIKRING Utskrift av klubbens forsikringsliste i pdf-format fra NJFs forsikringsadministrasjon 

tas med av lagleder til innveiingen. 
 
AVLYSNINGSFRIST 2. november. 
 
KIOSK Det blir kiosk i hallen med salg av drikke og mat. 

                 VEL MØTT ! 
 
Noen enkle huskeregler: 

 Judodrakten og annet treningstøy skal være renvasket før trening / stevnet  
 Man skal ha egen, merket drikkeflaske 
 Vær nøye med håndvask før og etter trening / stevnet, samt i pauser 
 Minimer antall treningspartnere 
 Oppretthold 1 m avstand til alle under pauser 
 Unngå å hoste eller nyse mot andre 
 Hold deg hjemme ved tegn på sykdom 


