 STYRE-/KOMITÉ- OG ADMINISTRASJONSINFORMASJON 
Nr. 1 - Januar 1997
FS henstiller til alle klubbledere om å videreformidle denne info til alle
styremedlemmene i sin egen klubb. Vedlagt følger 5 eksemplarer.

Styreinformasjon
Økonomi
Foreløpig ikke revidert
Regnskap pr: 31.12-96
Budsjett
Int. 2156.024 2157.250
Utg1905.770 1922.600
Res.250.254 234.650
Positivt resultatavvik:
15.604
Likviditet pr.: 31.12-96
Bank/post
207.746 250.418
Likviditetsunderskudd:
42.672
Regnskapet viser at
gjelden til NIF og IBM
er nedbetalt, hele
underskuddet fra 31.12
94 er omgjort til
overskudd. For første
gang på mange år har
vi en positiv egenkapital på kr. 126.324
Budsjett 97/98
Budsjettet er under
kontinuerlig behandling.
For at totalbudsjettet
skal balansere har TIK
redusert sitt budsjett

med kr. 145.000. Det
er fortsatt ikke balanse,
så flere komitebudsjetter må
reduseres.
Inntektssiden er
foreløpig uklar, da
endelig tildeling fra NIF
ikke foreligger.
Telemark Judoutvalg
ble opprettet 18.12-96
med Skien JK og
Kragerø JK. Leder er
Arne Torvund, Skien JK
Grenland Sambo klubb
har søkt om opptak i
NJF, og vil gå inn under
Telemark Judoutvalg.
Sambo er en russisk
avart av judo.

Komitéinformasjo
n
Barne- og ungdomskomiteen (BUK)
Komiteleder Rune
Bruun Evensen har av
personlige grunner
måttet frasi seg
ledervervet i komiteen,
men fortsetter som
medlem. FS er på søk
etter ny leder.
Dommerkomiteen
(DK)

Kvinneutvalget (KU)
Markedsføringskomiteen (MK)
Det er laget forslag til
ny logo. Ifølge den
japanske ambassade
skal de japanske
tegnene stå under
hverandre, ikke ved
siden av hverandre.
Organisasjons- og
ledelseskomiteen
(OLK)
OLK/UR kurs nr. 2 for
komitemedlemmene
ble avholdt den 18.1
med 11 deltagere. Del
tre avholdes den 5.3
alternativt 18.3. Meget
viktig at alle i
komiteene deltar!
Tilsvarende kurs for
klubbledere planlegges
i mai mnd.
Statistikkomiteen (SK)
Stevne- og terminkomiteen (STK)
1. Terminlisten
Den nye nasj. term.list.
er mangelfull. Både hva
angår nasj. og overregional kursvirksomhet, overreg. stevner og

int.nasj. arrangementer
er hullene store.
STK pålegger
reg.koordinatorene om
å sende inn aktuelle
stevner til NJF.
STK pålegger TIK om å
sende inn liste over alle
aktuelle int.nasj.
stevner alle aktuelle LLsamlinger o.l. til NJF.
2. Norgescup Jr. og
Sr. 1997
Følgende regler er nye
f.o.m. i år:
a. Deltakeravg. økes
med kr. 50,- pr.
deltaker pr. stevne.
b. Pengepremier til to
klassevinnere pr.
stevne. Premiene
kommer i form av
gavekort til deltakerne
fra NJF. Gavekortene
skal brukes til judovirksomhet.
c. Separate NC for Jr.
og Sr. Stevnene
arrangeres samme
tid/sted.
d. For å delta i NM
f.o.m. 1998 må man ha
deltatt i minst 2 NC
stevner eller minst 1
NC stevne og NM lag
året før.
3. Kursvirksomhet
STK planlegger kurs
mht. Stevneleder 1utdanning innenfor ISFsystemet. I 1997 vil vi
arrangere funksjonærkurs - 12 timer og
Stevneregelkurs - 12
timer. Disse kursene
godskrives for senere
Stevneleder 1utdanning. Interesserte
bes melde seg til STK.

Teknisk komité
(TK)
Dangradering i
Nadderudhallen
25.01.97
(Kamp/Teknisk):
Kim G. Andersen/
Bodø JK/NTG
Bjørn G. Eliassen/
Ippon JK
Daniel Eriksen/
Drammen JC/NTG
Martin Thiblin/
Ippon JK/NTG
Andreas Hansen/
Sofiemyr JK/NTG
Tom Larsen/
Sofiemyr JK
Rune Jensen/
Krokstad JK/NTG
Alle besto sin
eksamen og fikk
tildelt sin 1.dan.
GRATULERER!!
TK vurderer denne
graderingen som en fin
fremgang for de unge
judoutøverne i Norge.
Her er det mange fine
utøvere for fremtiden i
norsk judo. Det er også
et eksempel til
etterfølgelse for andre
unge judoutøvere.
Toppidrettskomiteen
(TIK)
På treningsleir i
Mittersill 19.-24.1 deltok
fra landslaget Stine
Lastein, Sandefjord JK,
Morten Schiøtz, NJJK
Lars Sandnes, Ippon
JK og rekrutt gruppe
Esther Myrebø, BK
Judo, Bente Stensrud,
NJJK.
I åpent estisk mesterskap 1.-2.2 fikk Stine
Lastein (-66) 3. plass

og Morten Schiøtz (-71)
5. plass.
Landslaget deltar i
Paris Open 7.-9.2 med
etterfølgende
treningsleir.
TIK minner om krav til
rekrutteringsgruppen:
Et kvalifisert resultat og
et systematisk
treningsopplegg
Trenerutdanningskomiteen (TUK)
Det arbeides under
«høytrykk» med ny
trener I utdanning på
linje med ISF’s modulbaserte kursopplegg.
Utdanningsrådet
(UR)

Adm.informasjon
Lisens/forsikring
Nok en gang. I info nr.
4 ble det informert om
at barn under 13 år kun
skulle betale lisens på
kr. 50.-. Med dette har
styret overstyrt tingvedtaket om innbetaling av kr. 100.- for
barn under 13 år, og
det har styret ikke
anledning til. Så inntil
ny beslutning ved
kommende årsting, er
kr. 100.- korrekt.
Årsaken ligger i ønsket
om å snu pengestrømmen i organisasjonssystemet.
Årskontingent/
rapportering til NJF:
Pr. 06.02.1997

Av totalt 80 klubber har
43
klubber levert
rapportskjema
(54%)
53
klubber betalt
kontingent
(66%)
8
klubber levert
medlemsliste
(10%)
7
klubber levert
årsrapport/
regnskap (9%)
Synes dere dette er
bra?
* NJF er avhengig av
pengene for å kunne
drive JUDO.
* NJF må ha rapporteringen for videre
rapportering til NIF
med frist 15.03!!
Det koster både tid og
penger å purre.
Forbundskontoret
burde heller brukt
ressursene til noe
positivt for dere alle.
Stevner
Limfjord-Cup-29.-30.03:
For ungdom født. 80
eller senere.
For Jr./menn født 80
t.o.m. 76.
For Jr./kvinner født 81
t.o.m. 77.
Noen ledige plasser.
Interessert?
Kontakt Sven-Ove
Johansen på mobil:
92 03 36 76 innen
01.03.d.å.

