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1 Generelle bestemmelser
Honorær oppmerksomhet er et ønske om å kunne hedre enkeltpersoner i Norsk Judo, som
over tid har gjort en ekstraordinær innsats på ett eller flere felter. Frem til nå er det bare
æresmedlemskapet som har ivaretatt dette ønsket, men æresmedlemskap vil for de aller fleste
være uoppnåelig. Man ønsker derfor også andre muligheter for å hedre enkeltpersoner på.
Enhver idrettsorganisasjon har behov og ønske om å hedre sine tillitsvalgte, trenere og
dommere. Det finnes også ressurspersoner som arbeider for Norsk Judo i miljøet utenfor
medlemsmassen og utenfor den administrative virksomhet og judotreninga. I denne gruppen
finner vi foreldre, politikere, journalister og andre.
En honorær oppmerksomhet skal henge høyt, men det skal samtidig ha et oppnåelig perspektiv
for alle medlemmer i Norges Judoforbund. Det skal være mulig å motta en honorær
oppmerksomhet ved innsats over tid. Det er mange gjennom Norges Judoforbunds historie som
har gjort seg fortjent til en slik oppmerksomhet. Imidlertid blir det honorære systemet
uhåndterlig om det skal gjelde alle som gjennom tidene ville tilfredsstilt kriteriene. Derfor vil
ikke det honorære system virke tilbakevirkende for avdøde medlemmer. Alle med medlemskap
i Norges Judoforbund etter at det Honorære system ble innført, godskrives all sin tidligere
innsats i Norsk Judo.

2 Oppbygning
Systemet er bygd opp omkring de tre klassiske valørene bronse, sølv og gull, med bronse som
den laveste valøren og gull som den høyeste. Diplom skal overleveres sammen med alle
utmerkelser
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Bronse:
 10 års innsats for Norsk Judo
 Dommer eller trenerlisens
 Tillitsverv / trener i klubb eller forbund
Sølv:
 15 års innsats for Norsk Judo
 Dommerlisens
 Trenerlisens
 Tillitsverv / trener i klubb eller forbund
Gull:
 20 års innsats for Norsk Judo
 Høyere kompetanse som dommer / trener / arrangør
 Tillitsverv i klubb
 Tillitsverv utenfor klubb i minimum 2 periode

3 Æresmedlemskap
Æresmedlemskapet krever en ekstraordinær innsats over minimum 20 år, samt at
vedkommende skal ha fungert samlende for Norsk Judo, og være høyt respektert gjennom alle
disse årene. Personer som ikke har /har hatt en aktiv judokarriere vil vurderes i hvert enkelt
tilfelle med tanke på hvilken valør som bør tildeles.

3.1 Krav til søker
Alle kandidater kan innstilles av egen klubb, komité, krets eller av FS. Alle innstillinger vil bli
vurdert av HK, som innstiller aktuelle kandidater til FS. Når det søkes om honorær
oppmerksomhet må søknaden inneholde de nødvendige personalia, samt en beskrivelse av
kandidatens fortjenestemessige grunnlag. Alle medlemmer det søkes for, må ha vært medlem i
årene det søkes for, og ikke ha uoppgjorte forhold vis á vis Norges Judoforbund av økonomisk
eller annen karakter.
Hovedkravet er at vedkommende må ha vært aktiv i forhold til egen klubbs virksomhet, eller
deltatt aktivt på regelmessig judotrening i de nødvendige antall år.
Valøren gull tildeles dersom det er lagt ned et ekstraordinært arbeid som leder, trener og
dommer over lang tid. Kandidaten trenger ikke å ha virket på alle felt for å kvalifisere, men kan
ha vandret mellom rollene over tid. Å ha fungert utelukkende som dommer kvalifiserer ikke.
Fortjenestefull innsats over kortere tid og avgrenset prosjektinnsats
En kandidat kan være kvalifisert gjennom fortjenestefull innsats i forbindelse med arbeid som
har stor generell verdi for norsk judo og for NJF. Dette kan være fortjeneste for utarbeidelse av
instruksjons- og utdanningsmateriell, arrangering av nasjonale treningsleire, etablering og drift
av nye klubber etc. Medlemmer av FS eller komiteer som har virket hele tingperioden kan
komme inn under denne bestemmelsen. HK vil vurdere tildelingen i forhold til kandidatens
aktivitet og innsats.
Dersom den det søkes for er blitt domfelt for kriminelle forhold i den perioden det søkes for,
har gjort seg skyldig i økonomiske misligheter i organisasjonen, har begått brudd på judoens
etiske og moralske prinsipper, motarbeidet Norges Judoforbunds strategiske planer, opptrådt
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uansvarlig og skadet judosportens gode omdømme eller opptrådt illojalt i forhold til Norges
Judoforbunds organer, vil det ikke anbefales at vedkommende får honorær oppmerksomhet.

4 Honorær gradering
I forbindelse med det honorære graderingssystemet er det den ekstraordinære innsatsen over tid
som honoreres. En honorær gradering skal være oppnåelig, men det stilles strenge krav til
inngangsverdien. Som overordnet prinsipp legges til grunn at kravet til deltakelse i komiteer,
prosjektarbeid eller verv i forbundsstyret ikke kreves tilfredsstilt mellom hver grad, men er
innfridd når kravet ble tilfredsstilt første gang. Det stilles strenge krav til det kontinuerlige
arbeidet for norsk judo og arbeidet for andre i judosammenheng.
Mange av forbundets tillitsvalgte bruker mye fritid på tilrettelegging for judotrening,
trenervirksomhet og administrative gjøremål til gagn for judo både lokalt, regionalt og
nasjonalt. For enkelte har dette som konsekvens at de ikke får avsatt nok tid til sitt eget
graderingsarbeid. Dette er viktige personer for norsk judo og skal gis anledning til avansement
i dangradsystemet på grunnlag av sin ekstraordinære innsats og kompetanse.
Kandidater som har levd profesjonelt av judo kan ikke påberope seg å ha oppfylt
innsatsfaktorene når disse kan sies å være tilfredsstilt gjennom yrkesutøvelsen.
Blant gradene 1. til 5. Dan kan tre av gradene tildeles honorært. Blir man honorært gradert til
tre grader kan man ikke oppnå 6. og 7. Dan. For å kunne avansere i graderingssystemet, 1.-5.
Dan, må man avlegge prøve med nage no kata til 1. dan og minimum en kata til en av de andre
gradene. 1. Dan kan normalt ikke tildeles honorært. Har man på grunnlag av en særlig og
ekstraordinær vurdering mottatt 1. Dan honorært, har man ikke mulighet til videre avansement
i forhold til honorær gradering. 6. og 7. Dan kan ikke tildeles med mindre minst tre av gradene
1. til 5. Dan er oppnådd gjennom teknisk/administrativ/kamp gradering.
Det skal ikke gis to honorære grader ved samme tilfelle til en kandidat, eks. fra 1. til 3. Dan, 2.
til 4. Dan, 3. til 5. Dan, 4. til 6. Dan, eller 5. til 7.Dan.
For å kunne honorærgraderes må kriteriene under oppfylles. Kandidaten må ha virket i
minimum 15 år. Ingen kan honorærgraderes før fylte 40 år. Ingen kan honorærgraderes mer
enn en grad før fylte 45 år, to grader før fylte 50 år og tre grader før fylte 55 år. Det skal i
prinsippet gå fem år mellom hver honorære gradering, men dette kan fravikes med
utgangspunkt i kandidatens alder, aktivitet og helse.
For å vurderes til en honorær grad må kandidaten ha fungert som en positiv brobygger innenfor
judomiljøet og som positiv ambassadør i kontakt og i skjæringspunkter med det øvrige
samfunnet. Kandidaten må oppfylle flest mulig av nedenstående kriterier:
Funksjonskravet
 må ha virket i norsk judo på klubb- og kretsplan
 må ha virket i norsk judo utenfor klubb
 må ha virket i komitè, med prosjektansvar, eller i forbundsstyret
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Aktivitetskravet
 må ha fungert som trener og hovedtrener i klubb i en årrekke
 må ha fungert som leder i klubb i en årrekke
 må ha nedlagt en ekstraordinær innsats gjennom mange år i klubb
Kompetansekravet
 må ha en høgere grad av dommer-, og trener-, og/eller administrativ kompetanse (jfr.
Graderingsreglementet)
 må ha en spisskompetanse i forhold til dommer, trener, eller administrasjon (Trener II ,
Dommer B, Arrangør III e.l)
 må ha brukt sin kompetanse til fordel for norsk judo.
Spesialkompetanse og kunnskapsressurs
 For å få honorær gradering ut over 5. dan vil en legge særskilt vekt på
spesialkompetanse. Med dette menes kompetanse som man ikke kan skaffe seg
gjennom NJFs utdanningssystem, og som har en nytteverdi for NJF og dets
medlemmer.
Tidskravet
 må ha arbeidet for norsk judo i minimum 15 år

4.1 Særlige årsaker til påskyndelse av honorær gradering
Kandidatens helse vil ha avgjørende innvirkning på vurderingen ved påskyndelse av honorær
gradering. Kan ekstraordinær innsats ut over det som listes i kriteriene i punkt 2 anføres i
kandidaturet vil dette vektlegges ved honorær gradering etter fylte 45 år.

4.2 Post Mortem
Honorær gradering kan tildeles Post Mortem.

4.3 Vurderingen av kandidatene
Ved søknad om honorær gradering skal HK vurdere den enkelte kandidat og i tillegg innhente
en vurdering av kandidatens judofaglige kvalifikasjoner fra Teknisk komite.
HK skal så snart som mulig, og normalt senest 4 uker etter at søknad er mottatt, avgi innstilling
til Forbundsstyret. Forbundsstyret vil så fatte den endelige beslutning om honorær
oppmerksomhet ut fra de retningslinjer som her er beskrevet.

5 Utdeling av honorær oppmerksomhet/gradering
De laveste gradene (valører i sølv og bronse, samt honorær gradering til 1 – 3 Dan) utdeles ved
tilstelning i egen klubb, mens de høyeste utmerkelsene, og eventuell honorære graderinger (4 7 Dan) utdeles fortrinnsvis i forbindelse med større arrangementer, slik som årsting, NM,
Norges-Cup etc. Mottaker eller mottakers klubb må bære kostnader ved eventuell reise
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