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VI LOVER •••
- INGEN PRISØKNING PA VARE JUDODRAKTER VAREN 1974!
Til tross for den generelle tendens på mar kedet , er vi så heldige å kunne
tilby de ver denskjente MATSURU judodrakter tll ufor andrete priser også
våren 1974.
MATSURU judodrakter er som kjent de eneste som er an b e falt av Den europeiske
judouni onen og benyttes da egsa• av bl . a. EM- , VM- og OL- mestere .
MATSURU judodrakter forener ypperlig kvalitet med sympatiske pris:r·.
Er det imidlertid pungen som bestemmer he~t og.holdent, husk da pa vart
siste trumfkort - den anerkjente SCHONEN JUdogl ,
Priseksempel: StØrrelse 160 cm - pris inkl usive moms

kr 56,-.

(Kvantumrabatt innrømmes på større bestillinger, og tillegg beregnes for
bestillinger under lO drakter ).
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Vi har hatt store vanskligheter med
å få inn stoff til bladet og det er
forståelig nok, så sporadisk som utgivelsen har vært , Myeav stoffet har
vært så foreldet at det har vært av
l i ten eller i ngen i nteresse,
De t er å håpe at våre lesere forstår
at aktiv medvirkning. i bladet vil
kunne sikre en jevnere utgivelse.
Særlig viktig er det at klubbene
utenfor Os l o- klyngen kommer til orde.
1/orsk Judo er det eneste offisielle
organ for kommunikasjon mellom klubbene.
Utover i vårsesongen foregår det
mye på judofronten og vi håper på
kommentarer og innlegg i forbindelse
med disse arrangementene,
Som dere ser har vi tynt med bilder
foreløbig , /.led trykking i offsett
bør vi utnytte de muligheter dette
byr, og vi er der for glade f or å
få billedstoff - enklte bilder med
kommentarer, eller itilknytning
til innlegg,

11

s .1 3- Massemedia
s.14- Internasjonalt dommerkurs
iSpania,
s .1 5- Me todikk-kursEt
s .1 7- Regler for uttaging av
landslag,
s.18- Forsikring , - Asker J . K.
s. 19- Terminli ste
I redaksjonen:
Klaus F. SolheLm
'llilfred Schelander
Per A. Eliassen

Vi leverer også:

Judobandasjer (Rucanor og Novelastic)
Judobelter

Ansvarlig for bladet:
Styret i NJF .

(senior og junior)

Judosandaler
Treningsdrakter
Judomatter

(fem forskjellige typer)

Medaljer , pokaler , diplomer m. m.
Vi mirmar om a't . ior .:;o;; ,'fi.:.·;oforbwl.l hnr
3kifter. a.drssse. D~n ~:.·: "Ioun.ustor-:ra·C

- STORE LAGERBEHOLDNINGER GARANTERER OMGÅENDE LEVERING -

l , Oslo

~

l.

f i rma T. van der Heijden
Romeriksgt . 41 , 2000 LillestrØm

IMPORT - EKSPORT

tlf. (02) 71 31 25 ell er
(02) 71 25 6o linje 249

Kvelds s ervice: "

(02) 7l 31 25

For sidebi lde fra metodikkkurset på NIH 18 - 20 j an.
Foto : Elisabet Bli ndheim
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nyll fra
larbundal

"Norsk Judo's format er også Jtt av
forbundets tiltak, Vi h:.per at dette
~nformasjonshefte kan ko~~e ut 2-3 ganger
~ aret med sine faste spalter og innlegg.

~ vordan skal vi klare dette
uten bi stand fra klubbene? Det er dere
som ctiller krav og forteller ose hva
idrettsgrenens interess er er. Klubbene
bor absolutt i sto~re grad gi uttrykk
for hva de mener og tror og så er det
opp til oss å vurdere dette ut fra et
helhetssyn, der alle liknende uttrykk
blir lagt t il grunn,
Vi står foran et nytt år . La dette bli
et samarbeidets år ,

Do~erkurs

Forbundspresident

Per I ngvoldstad

vil bli avholdt kor~ende
semester. Dessuten arbeider dommerkomiteen med å sette t ele si n virksomhet
i et system, men dette vil dommer komiteen
selv orientere klubbene om i et rundskriv,
Selvom aktiviteten synes å bli stor kommende semester er vi i styret er~å ikke
helt fornoyde . Vi tror at i noen av
kor.dt eene er der. enkelte kor.litemedleo for
lite engasjert, Alt f or meget av a r beid0t
falle r på enkeltpersoner, og dette må
være galt. Dette er et problem sor.1 styret
vil ta opp i den kommende periode ,

Til slutt noen ord om det som står
hoyest på vår prioriteringsliste ,
nemlig bedre kontakt med klubbene. Vi
har t il nå sendt ut en rekke skriv med
tilbud og forespor seler, uten særlig
respons. Hvi s dere tror at vi kan funksjonere uten dere, tar der e fullstendig
feil. I § 2 i "Lov for NJF" stå r det
at vi skal tjene som samordningsorgan
mellom klubbene og bistå ved nystarting
av klubber og grupper, Li keledes skal
vi i vareta idz·ettsgrenens i nteresser og
anseelse.

IntP-rn aktivitet,
Etterhvert som interessen for judo
oker, har også ar beids oppgavene i
Ekstern aytivitet .
forbundet o"ket . Av den grunn har styret
sett seg nOdt t il å avholde styrsmote
Som alle kjenner t il har vi bli Lt opptatt
i NIF som Sl'3rforbund, hvil]: et i rea!i teten
hver uke mot tidligere en gang hver fjortUke betyr annet enn en st~tt.us<?nclring .
ende dag, Desouten synes vi i styret at
Hen som rimeli-. er forventeG det litt mer
vi har funnet fram til en r i ktig ar bei dsav et særfo"r und enn et utv"tlr. .
form, ·rotalt sett :;kulle dette oedvirke
til hurtigere og bedre behandling av de
8tyret har t att konsel:ven~ en av dette , og
sal er eller brev som måtte foralig(;e til
vi h~ r allerede hatt kL~rleggende samtaler
med org ,$ jef Omdal i }!IF. NIF 's
oc ha::Jdlin(; .
I hostsemestret hadde vi to formannsmoter der okonomiske forhold forvent es i~ke for bedret i perioden 1974-75, men etter denne
formann og vise- forrr.ann i styret samt
perioden håper man på bedr e tider. Dette
forme:1nene i komiteen motes. Int eressen
for disse motene er meget stor,
vil ogst kunne få innvirkninr,er p~ j udoforbundets okonorniske situasjon. Selv
Hen det er som vi vet resultatene som
teller . Hva har blitt gjort og hva
om antall medlemmer i NJF oker f ra år til
vil bli gjort i den nærmeste fremtid?
år, er aet fortsatt usar,t om ~orbundets
Det har blitt nedsatt en arrangementsal~iviteter har overbevist NIF ' s ledel se
kor.lite> som skal bi s t å arrangerer av
om at vi har et reelt behov for okt
finan~ iell stette , Det er vi~tig for oss
mesterskap i NJF ' s r egi. Vi forventer
at ko!:liteen vil avholde sitt forste mote
å vise at vi i kommende år har et reelt
i j anuar måned for å legge opp si n
behov for okt bevilgni ng og at pengene
strategi,
vil bli brukt på en slik måte som er til
det beste for idretten.
Vi har endeli g fått regler for uttaking av
land!<lag og for landsla.gsl eder samt
Styret har også se smått satt seg i
reglement vedr orende graderingsritt.
kontakt med den Europeiske- og Verdens
Landsl agssamlinger står også på
j udounion . Dette med henblikk på å
trappene og her antas fOrste samling å
styrke vår kontal~ med utlandet , samt so'ke
finne sted i januar måned.
samarbeide i de saker som for oss måtte
være av intere sse,
Hetodikkurs er det sendt ut invitasJon til,
og det vil bli avholdt i januar. Vårt
Vedr orende vår kontakt med massemedia
neste mål blir således et C-kurs .
henvises det til avsni ttet senere i
bladet .
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all-59

lramsø
Forste rapport fra judogruppa i Tromso,
Det er hyggel i g for oss å kunne gjore
oppmerksom at det nå ogs& er etablert
en j udogruppe her i Tromso. Så vidt
jeg vet den nordligst e i landet forelopig,
Klubben f i kk sin spede begynnelse i
september 1972, da EPgar ~a nsen og jeg
mette hver andre i Storgata, 200 mil
lenger nord enn s ist, og fant ut at vi
begr,e hadde med gi ' en , Vi skjente da i
lepet av f b sekunder at noe måtte gjor es.
l·led tiden fikk vi kontaktet AK 59 her i
byen, hvor vi ble mottatt med epne armer,
Vi fikk trene sammen med bryterens på
deres matte, og jeg har inntrykk av at
vi etterhvert overtok den helt .
Interessen spredde seg meget fort , og
det ble besluttet å starte et nybegynnerkurs . Dette ble gjort i januar, f ebruar
1973. En liten annonse i avisa; og 40
stykker mette opp for å trene pa en
matte som er 5 x 5 meter stor , Drakter
hadde vi heller ikke fått enda, men
treninga ble satt i gang.
I april ble så en gruppe på 26 styYker
gradert til 5 Kyn. I mai ble 10 av dem
gradert til 4 Kyn.
-5-

I sommer ble klubben også tatt opp i
forbundet, I host ble det startet nytt
begynnerkurs hvor i overkant av 20
stykker meldte seg, Noe av det gledelige
her i Tromso er at bortimot halvparten av
judokaene er jenter. Så kanskje noe av
"guttehegemoniet" i j udo er på vei bort?
Undervisninga her er noe uformell , og
folk gjor stort sett som de vil. Hen
det er i kke tvil 0!:1 at det blir vist mye
fin judo her.
Hiljoet er meget bra,
og det er med forventning vi ser fram
t il den forste judo-festen nå om et par
dager ,
Vi ser også f ram til det fors te stevne
vi skal være med på. Nordenfj eldske
He sterskap arrangeres i Namsos 24. og
25. november og klubben vil sende ut
6-7 stykker dit.
Jeg vil benytte sjansen til å takke all e
de i AK 59 som har v.ært med på å gi oss den
hjelp og stette vi har f ått, både okonomiske
og ellers.
Tromso, 1. november

Fra Atletklubben av 1959, Judogruppen.
Gunnar Eldjarn,

NJJK- Juni orene tapte i Goteborg
Hele 37 judoutovere under 18 år gjestet
Goteborg i Helgen for å utkjempe vennskapskamp mot et sammensatt lag fra Dala Judoklubb, Budo og Goteborg Judoklubb.
Kampene fant sted i Dala JudoY~ubb's lokaler ,
en tidligere kino, som kommunen hadde ekspropiert og satt i stand til judolokale for
klubben. Svenskene ble denne gangen for
sterke for nordmennene og · vant med 20 seire
mot KJJH guttenes 9 seire, 3 kamper endte
uavgjordt. De norske reservene fikk også
sine kamper. Resultatet der ble 5-3 til
svenskene og 2 uavgjordte kamper.
På det norske laget vil vi fremhege Rune
Larsen i 65 kg klassen og Tom Denne i 51
kg klassen. Etter teknisk meget god judo
vant disse sine kamper. FAmpene til Jens
Petter Zetlitz 145 kg) og brOdrene Terje
Ole og OddvarHellan i 45 kg og 58 kg klassen
var også kamper man husker og disse bor
også fremheves for gode , judoseirer.
Kvaliteten på det svenske laget kan belyses
nærmere ved å nevne at disse stilte opp
Av årsrapportene g~r det fram at
med 4 brun- og 6 blåbelter.
styret i klubbene er omtrent totalt
Klubbene regnes som de bedre av sveriges
dominert av menn. Dette er en
170 klubber regnet på juniornivå og t~pet
skjevhet som bor rettes p& snarest mulig .
for den svenske kocbinasjonen kan ikY.e
Særlig sett på bakgrunn av at en}elte klubbortforklares og var et riktig resultat ,
ber melder 0r.1 at bort imot ho.lvp::.rten av
De svenske dommerne var myndige , gode og
medlemmene består av }:vinner,
noytrale . De ledet kampene til alles
Årsaken til denne skjevheten ~ku~le
tilfredshet.
være alment kjent. Nå er det opp
til jentene å begynne å s t ille krav.
F. eks . om å få v.ære med i konkurrsnser.
For juniorer er vel tilbudet noenlunde ,
Fredrikstad Judoklubb startet trenir.gen
men for seniorer står det dårligere til.
ig jen i september 1973 . For tiden
Hen det har vr.ert tillop til å
dern med ,
trener vi i et lite trimrom i i;ongstenTil shia ian i Fredrikstqd 8/12-73 var
hallen i Fredrikstad. Eomrnet er alt
det p&rn9ldt 20 stk. , men dåtte stevnet
for lite til alle de aktive, men siden
ble a l tså avlyst p. g. a . kjoreforbudet i
verken treneren eller fritidsl:onsulenten
helgene.
har klart å skaffe noe annet, må vi ta
Det er mulig at kvinner kan få delta i
til takke med det vi har. Klubben har
Blindern Cup II og rv som en proveordning.
i host ~ått t~l 'an5kaffel5e av ei ny
Dette arrange•:tentet er jo så stort fra
matte pa 36 m , til en pri s av 8000, for at det kan by på problemer, men
kr . Nen siden lokalet er så lite , kan
problemer er til for å loses . Derfor
vi ikke få brukt den .
alle judokvinner, sitc ikke lenger å 5e
Treningen strekker seg over 3 timer
på at gutta utfolder seg , men bli med l
fordelt på 3 partier, hver tirsdag og
torsdag . I. parti er juniorer under
PS. Redsksjonen er meget interessert i l•. få
ca. 14 år (kommer an på storrelsen) .
hore om lol:ale arrangementer med kvinnelig
Der trener både nybe gyp~ere og fort deltagelse, og innlegg fra kvinnlige
settere sammen. 2 . parti er nybegynnere
judoutovere.
over ca. 14 år (j enter og gutter) .
3. parti er fortsettere over ca. 14 år
(jenter og gutter.)

kvinneidrett

fu

Full innsats også blant de kvinnelige judoutøverne
1AK 59. På bildet er det May Britt Isaksen s om har
et l i te overtak i en t reningskamp mot Ann Sofi Hansen.
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Adresseliste for judoinstruktører
Pr. 1/ 10-1973 er følgende autorisert som Trener I i Norges Judoforbund.
Navn
Aas , Tcygve
2.
Aasen, JanE
3. Adamsen, Tpre Willy
4. Andersen, Tom
5 • . Andreassen, Hans Petter
6.
Berner 1 Agnete
7. Blixrud, Bjørn
8.
Brandsnes, Terje
9. Bruyn de Gerhard
Buchma.nn, Petter
10 .
ll.
Bystad 1 Harald
Døhl, Jon
12.
Engelstad, Freddy
13 .
Fjeldstad, Inge
14.
Foss, Gunnar
15.
16 .
Gran, Terje
17.
Grythe, Knut
18.
Gulbrandsen, Birger
Gunnerud 1 Terje
19 .
20 .
Hansen , Edgar
Hansen, Torbjørn
21 .
22.
Hassel , Lars
Hei j den 1 Toril v.d .
23.
Heijden, Wim v . d.
24.
Holst, Arvid
25.
H0 pstock, Axel
26.
Hunst~d, Kristin
27.
Ing;oldstad, Per
28.
Jacobsen , Øivind
29.
J ohansen, Anne
30.
Kaarbø, Rolf
31 .
Knudsen, Olav
32.
l.

LANDSKONFERANSE OH IDREI'T.

13. og 14. oktober attangerte idrettsaksjonen- ?) Øn landskonferanse om idrett
på Nor ges Idrettshogskole i Oslo . Konferansen samlet omtrent 70 deltakere fra
hel e l andet.
Av saker ~om ble diskutert kan nevnes:
Idrett og o1ronomi 1 organisering av idrett,
aktivitetsformer og idrettens problemer
lokalt.
Konferansen valgte et aksjonsut valg på
13 personer som skulle lede aksjonens
videre arbeid. Det ble understrek at det
var det lokale ar beidet i i drettslagene
som måtte bli det viktigste i tida framover.

Utt alelser og vedtak:
~ idrettens oKonomiske problemer:
Idrettskonferansen mener at idrettens okte
behov for penger må ~e det of fentliges
ansvar. Offentli ge bevilgninger bor
knyttes sammen med kravet om uavhengighet
av reklamen og forretningsinteresser.
Mass eidretten må prioriteres. Men det
må ikke bli slik at offentlige midler ikke
st etter den eliteidr ett som man bestemmer
seg for å ha. Det er feil å skille ut
eliteidr etten som en egen okonomivk og
admi nistrativ del hvor kommer sial iseringen
får friere spillerom. Vi vil ha en ehhetlig idrettsbevegel se, også oKonomisk.
Om aksjonens vider e arbeid:
Det bor dannes lokale aksjonsgrupper. Det
er viktig å pr esisere at disse lokala
gruppene i kke arbeider utenfor da allerede
eksisterende idrettsorganisas jonene. Da
lokale gruppene bor soke å knytte til seg
flest mulig idrettsinteresserte . De skal
spre informasjon om idrettsaksjonen- 73
og soKe å g j ennomfore aksjonens målsetting:
Idrett fo r alle.
Om kvinnelig del tagelse i Holmenkollstafetten:

Landskonf eransen gir samlet sin stette t il
kvinnelig deltagelse i Holmenkollsta~atten
1974.

Om i dr ettsorganisasjonens oppgaver:

Idrettsorganisasjonens f remste mål må

~e å fremme masseidretten - idrett for

alle . For å rea lisere dette kreve s en
sterke organisasjon på grunnplanet, de~
lokalidrettsl aget er det vikti gste organisasjonsleddet.
Santrali~ering o~ strukturras jonalisering
innen idret ten ma bekjempes. Idrettslaga
må virke som pressgrupper for å
bedre alle menneskers muligheter for
fysisk aktivitet . Det kreves også
at i drettsfolk aktivt kaster seg i nn
i arbei det for masseidretten. Det
finnes ingen snarvei, det er nodvendig å
engasjere seg sterkt i idrettslaga for
å arbeide for en riktig i drettspolitikk.

tJen ?. . fBbruar iJl i :c C.ot lwlr-:_ :;;laC'SS:~.J.ir,5
s. I . 1 s lolte.l o oh. . IL:·M~!t -~e!:'i l , Det bl :i.r
et introduksjonsmO~Ge :n~ol"' en bl , a. , v :i..l
prOve ;l kuu:r1e fr~.lil t:iJ. ::v~ lc.~'ldsle.gsleda:.. ,
:i. O.

Pu

d~•t ekstraor!"linc:.ro ·c:Jl[{et i mars vil
f olgende sa~:er bli t~'. tt O!'p: J., Levendring , 2 , lfordis}: Ju:l_ou11j.oi1, 3. Gre.\~

erinesregler.

Et for s l c.:; o:-.,, fcllez
:f.'or ~l·~l ~ l nnCI.et er eatt
o pp av T. K, og U.I. K. Det v:i.l vtr.::re av
stor b et~"dlling t~ f :J. YG~!tc:bt ~~t f~lle:3
syst3Jl\ særlig f or op91 ~:::;-~t r::.v fre.rct i di t;c .d- hurs,
~rad eringsr egler

33 .
34.
35 .

Lian, Erik
Lind, Petter
Mogstad 1 Inge

36.
37.
38.
39 .
40 .
41.
42 .

Olsen, Ernst V.
Olsen, Kjell
Otterbeck, Geir
Ouli e , Einar
Petterson, Tor
Reinech, Walter
Risstad 1 Lei dulv

43.
44.
45 .
46 .
47 .
48.
49.
50 .

Solheim, Klaus
Strømsnes, Per
Stålhane , Tor
Theien, Jan
Thoresen, Carl August
Tveter, Øivi nn
Per Stei nar Ottestad
Thor Kirkesæter

Adresse
Råmyr a, 1900 Fetsund
Hagl.gt. 35 1 5000 Bergen
Trolldalen 7, 1600 Fredrikstad
F.937 St. byen, 5000 Bergen
Havrevn. 57, Oslo 6
Åsveien 1 1320 Stabekk

Klubb
OSI
BJK
F . J . K.
BJK
OSI
KS!

OSI
Oppklesk/N, 9234 Øver bygd
OPIL
Seljevn. B, 1450 Nesoddtangen
NJK
Vikhamma.r 1 7000 Trondheim
OSI
Kalvevn. 59 1 5000 Bergen
BJK
Nobelsgt . 32 1 Oslo 2
OSI
Lillebergvn. 21 Oslo 6
OSI
Lilleakerv. 56 B, Oslo 2
U,I. F.
Ammerudgrenda 136, Oslo 9
NJJK
Mikkel Revsvei 2 1 Oslo 6
NJJK
OSI
Nobelsgt . 20 B, Osl o 2
Neumannsgt. 14, 3000 Drammen
DJ C
Ski Idr.lag
Ski ung . skole 1 1400 Ski
Biologisk Institutt 1 , 9000 Tromsø Troms ø Atletkl .
1600 Fredrikstad F. J .K.
Charlottenlund skole, 7000 Tr.heim Levanger JK
Romeriksgt . 21 1 2000 Lillestrøm RJK
"
"
RJK
Vestfoldvn. 102 1 3000 Drammen
DJC
Chr. Kroghsgt. '58, Oslo l
OSI
Postboks 149, 8001 Bodø
Gr and Bodø
Bjurtvn, l o, Oslo 6
OSI
Vlilh. Hilhelmeensv. 66 1 1347 Hosle OSI
Haugerudvn. 74, Oslo 6
NJJK
G. Johansenev. 3 1 Oslo 8
AJ
Gamle Alvernv. Rute 16, 1450
1450 Nesoddtangen NJJK
Oberst Rodesvei 88 1 Nordstrandh. NJJK
Ole Vigsgt. 21 A, Oslo 3
MJC
Olav Engebrecktsons al le 44 1
NTH!
7000 Trondheim
OSI
Otto Blehersvei 4, Oelo 5
BJK
Natlandsv. 92 1 5000 Bergen
BJK
Boks 190 1 5000 Bergen
Stud. byen Sogn, Sognsvn. 85 1 Oslo 8 OSI
NJJK
Slettaløkka 16 1 Oslo 5
F. J.K.
Tørrkopp 8 1 1600 Fredrikstad
Trondheim Judokwai 1 Boks 2178 1
7000 Trondheim
T. J . Kwai
Stud. byen Sogn 105 1 OSLO 8
OSI
Klostergt. 2 1 5000 Bergen
BJK
Regnesenteret NTH, 7034 Trondheim NTH!
Kronstadvn. 6 B1 5000 Bergen
BJK
Haskollvn. 33 1 3400 Lierbyen
NJ JK
NJJK
Lyngrabben 10 1 1346 Gjettum
UJJK
Sparvol len 72 , 3000 Drammen
DJK
- g-
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l NORDISK MESTERSKAP FOR
ELDRE JUNIORS

1973

)

)
Mesters}:apet ble arrangert 20-21. oktober
i Idrettshallen i Vejle av Vejle Judoklub
og Dansk Judo Union. God innvartering og
bespisning på Idrettsskolen i Nejle,
Norske deltagere var Petter Lind (Marienlyst ~C), Geir Otterbeck, Stein Linge
og Knut Svindland (alle Bergen JY.), Om
Terje Foos (NJJK) ,Of: John Lysholdt
Pettersen (ippon J K) , Nor ge stilte med
Rolf Kaarbo sClr.l dOI!Ir.ler.

)

Lagkonkurransen lordag startet med
åpningskamp mellem Finland og Sverige
(som vant) der den norske dommer var
hoveddommer, Neste kamp sto mellom
Danmark og Norge og vi var klar over
at danskene stilte et relativt svakt
lag. Det norske laget besto av Lind,
Linge, Foss, Svindland og Petersen
som var uthvilte og opplagte med unntak av Lind som hadde tilbrakt natten
i en stol på danskebåten (jfr . mangelfullt bpplegg) og dette medforte
alvorlig norsk handicap i lettvekt,
Petter Lind gikk alikevel en jevn kamp
som ga poengseier t il dansken, Stein
Linge kjempet hardt, men ble lurt og
kastet med ippon-seier til dansken,
brn Terje Foss kjempet jevnt inntil
han fikk satt inn et holdegrep som gav
ippon. Knut Svindland imponerte med
rolig taktikk som plutselig åpnet for
venstrekast og ippon- seiren var sikret,
John Lysholdt Petersen kjempet aggresivt og fikk seier efter kast på motstanderen, Altså 3 - 2 til Norge .
I semifinalen mot Finland klarte Petter
Lind efter sterk innsats å sikre uavgjort , Stein Linge kjempet sterkt i
en jevn kamp hvor han efter min mening
burde vinnet, men finnen ble tilkjent
teknisk seier. brn Terj e Foss fightet
jevnt og klarte uavgjort, Spenningen
var stor foran Knut Svindlands kamp,
men Svindland avgjorde denne hurtig
med et godt venstrekast som gav ipponseier, Still ingen var nu 1-1, men
med norsk poengledelse og stemningen
ble meget spent i salen, Man ante
sensasjonen og spenningen holdt seg .
gjennem hele kampen soo var jevn men
med noe mer aktivit et fra nordmannens
side og John Lysholdt Petersen fikk
t eknisk seier, hvilket gav 2- 1 til
!iorge .

Derved t ok nordisk mesterskap den sensasjonelle vendingen at finalen skulle
stå 111ellem NorJe og Sverige efter at
Norge uventet og overbevisende hadde
slått ut både Danmark og Finland,
Finalen mellem Sverige og Norge ble
derimot en klar manifestasjon av svensk
styrke, idet svenskene fikk fire opponseire og Norge en tekisk seier ved
Petersen, Resultatet 4- 1 i svensk
favor er alikevel bedre for Norge enn
ved forrige nordiske mesterskap.
Sondagens kamper i individuelt klarte
ikke på noen måte å innfri de forventni nger man kunne ha til g~de norske
enkeltprestasjoner på bakgrunn av det
som ble vist lordagen, Dansk gjestfrihet og Vejles night-life satte sine spor,
Men Stein Linge slo ut en sterk finne
etter overbevisende i~~sats i sin forst e
kamp, men tapte deretter sine to neste
kamper . Geir otterbeck stilte i lettvekt og Petter Lind trakk seg p. g.a den
skulderskaden han pådro seg i lordagens
kamper. I tungvekt stilte det fire
deltagere, men Petersen solte veY~ sjansene
sine og kom på delt bronseplass ,
Dette mesterskapet viste at vi har gode
fighters som i gode oyeblikk kan hevde
seg helt i toppen sett i skandinavisk
sammenheng . Våre juniors trenger
imidlertid å delta jevnt i seniorstevner og en effektiv lagleder som kan
ordne opp med administrat ive og andre
nOdvendi ge gjoremål,

Haugen sølv i åpent
svenskt mesterskap

)

Dan nors:,a tun.::;vektaren Erik lfauo-en
fra ri . J , J . K. tok en rr.mnest sensasjonell 2ol vmedalj e i tunb~e ~~s 
klassen i det åpne nvenske raester:Jkap
i j u:lo i ;!lilsin~bor cr . 25-åri.'l.:;en
;-ra~en ble fallbeseirP.t av Yinneren av
klc.ssen , den engelske landsla ~ snannen
Toni .~c Connell oå en venst re uchiraata som ble domt- ippon. · I fjor tok
i l:ke svenskene ~n eneste medalje i
sitt El~et :nesterskap, så pr estasj onen
mil betecrnes som sterk,

Kari :Lervik årets judoka i Nar.lsos ,
Hwt er

..-t .:...~, tll..~~i'.:.j~o;j_~. i'!cr_se3p:i.ke}:las3en (lLtnd;;;tevncr'c.) og

l·J.~o:ri·w...

tt~3t31' i

::test•Jr . Av l ?
hun i bte tapt en P.neste en.
Vi gratulerer.
!~orJellf.j ellsk

~=per har

Norges sølv-lag 1 junior-nordisk mesterskap 1973:
Fra venstre: Petter Lind, Stein Linge, Ørn TerjeFoss,
Knut Svindland, og Jobn Lyeholdt Petersen,
Foto1 Rolf Kaarb111,
-10-
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MORGENDAGENS FARGE·TV

Med GRUNDIG Farge-TV og
trådløs fjernbetjening (teledirigent) kan De dirigere
Deres TV fra lenestolen eller
andre plasser i værelset.
Ideelt for:
Den som liker å aiHe l ro.
Den som har vanlkellg for Ill bev•
geaeg.
Institusjoner og lignende hvor
TV'en henger høyt pil veggen.
GRUNDIG har 2 modeller med denne enestående egenskap:

7 .545.Color 8050 fra kr. 7 .695.Color 6010 fra kr.

Apparatene leveres i nøtt, pa/isander eller i hvitt. Med
manuell betjening koster Grundig Farge-TV fra kr. 7.045.-

Uln•n&lrde~,

Ryen· Ttltlon 677552 • 671450
TeleJramadreue: Grunde!, O.lo
Postadrent: Postboks 66 Man&lorud, O. lo 6
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I oktobermåned deltok undertegnede på to
moter som NIF og NRK arrangerte. Her fikk
de respektive forbundsrepre~entante r inngående kjennskap til den allerede eksisterende avtal e mellom NIF og tffiK vedrorende
fjernsynsoverforing av idrettsarrangement .
Denne avtalen inneholder en paragraf son
bl.a. sier: "I tillegg til repotesjesendinger samarbeider NRK med NIF's særforbund om opplysende program knyttet t il
til idrett" . I tillegg fikk vi en
orienter!ng om de problemer som NRK hadde
å stri med i forbindelse med opptak,
Som . et resultat av dette mote gikk styret
inn for å gjore en direkte henvendelse t il
sporten i TV som steller med opplysende
idrettsprogrammer, Undertegnede tok så
kontakt med lederen for sporten og vi
hadde et 1 i times lengt mote. De utsikter som jeg ble forespeilet vedrorende et slikt
informasjonsprogram om judo var meget l ovende,
Noe konkret i den skrivende stund foreligger
ikke, men vi bor med en viss grad ev opptimisme kunne stille oss forventninger til
vårens programmer. Vi i styret enser det
for meget viktig å styrke kontakten, samt
oke interessen for vår idrett i TV 1 s sportsredeks jon, og det ovenfor nevnte mote er
et skritt i den riktige retning . Det er
kun med et godt samarbeid vi kan f å storre
innpa ss i TV, Brev eller innlegg i avisen
med en sterk negativ kritikk av dette
massemedium, vil neppe styrke vår stilling.
Jeg er mer tilboylig til å tro at den slags
kri tikk vil medfore en sterk grad av uvilje
mot eksponentene ev denne type kritikk uansett
hvem dem blir rett et mot.
Dessuten har jeg væTt i kontakt med en profesjonell journalist i en av de storre
Osloavisene, Et vanlig problem i en rekke
aviser er underbemanning, og av den grunn
anbefalte han oss å finne fram til personer
med skrivekloe og pågangsmot , Disse personene
kunne i så fall ta kontakt med den enkelte
avis og presentere egene innlegg i forbindelse
med et stevne eller mesterskap. Jeg skulle
anta at dette er representativt også fibr
andre distrikt enn Oslo,
Her må vi passe på slik at vi ikke tråkker
i andres 11 bedd". Det bor helst være et
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koordinert framstot via forbundet . Litt
uheldig ville det også være hvis en
sportsredaksjon i en avi s plutselig
skulle få besok av f.eks, 10 personer
som alle .v ille skrive om judo.
Som dere forstår er her mye ugjort , men
så l enge mulighetene for ol<t kontakt
med massemedia er t il stede , vil NJF 's
styre gjore hva de kan for å utnytte
disse mulighetene,
Per Ingvoldetad

Fre
for
Det
OSI

semifinalen i NM

lag 1973.
er Freddy Engelstad
som kaster.

Foto: Rolf Kaarbø.

INTERNASJONALT

DOMMERKURS

l SPANIA

!>loen av de nye reglene ble .:.;j'"n!'l.O:-l;;:;.tt,
og disse sl-.al folges n~ ett:Jr 1 . j11.n .
1974:

Den europeiske Judo- Union a.rr~?..n:;erte
int•Jrnas jonalt dommerkurs i Vd~mcia
17- 22 september 1973. Sehe ii:l.'. l'sstedet, !·!ante Picaya, li :;c;er ca. 3
mil nord for Valencia. Hente Picaya
er. et femstjernes luksushotell nud
bl.a . tyrefek-terarena, 2 tcn.'1i::;baner , rideskole oe elleve ::;vi.i:,u1ebassen;s. i·laten var raeect br:c., selv
om den var uvant for noen (oss) .

a.

b.

KonkurranseoJnrådet :3)~11 -.~.r:. :.Jres av
en l meter bred rod l:i~:.:i ~ (:.et Lidligere 7 Cl<J. bred),
i)et sY.al ikk·o do:llll<JS sono-·ltli•l« v ;;t
osackoui på TUJ.~"i:.eY...anteP, r:12n !~11ptln
fortsetter innta ippon eller til
begge utoverne !w:r ;n:'.stet konta:.·: tiln
~ed det rode feltet .

Ueltakerne ble innkvartert i orivate
suiter , og selve kurset bl e tjort i
en fasjonabel kongresshall ved
hotellet .

c,

Det var i a l t 31, deltåkere ;?å Jmr set,
og de fleste kom f ra Spania oc Frankrike , mens det var enkel te delta!mre
fra Italia , Bel;sia, Sveit~ o.:; lå1:;land
foruten 7 innbudte observator~r f r a
Den Afrikanske Judo Union. ve eneqte
Jeltakerne fra Skandinavi.a v:::r :·!~"
v . d. Heijden og Hans retter J...!.1:3.rci:l ssen
som o,5sa var de yngste dcltc.!:erne .

~t.reneera

ltånd!tevelsa av l""S[;l er.e
ve::i.rOrende situa.,c;joni::r på 11 li.t:ja. 1' .

Selve el:sSJ'!lan var ganske !<ravende , og
det var i:un firs Lieltakerc sorr. fi: :k
E. J . U.-·lisens pil chlt·~e kurset . Bii.:1e
Hilijuen og Jl.njreasson vil i:um1e freJ .stille se~ til av:;,ii.irende lis::msprovc
på de·::. ncst.e int.~rns~jonale .:m.u.;,~r~·~ur::; .
i•iinL•u.;sl.:rovet t il J eltnkcre p; ;;liv.e
Jrur~ 3r tel:ni sk 2. tlun, - o,; de·~ bl s
dessuten flsrz ganz;cr poe!'!gt~rt D.V
instruktOrene at c~. et Cl"' uhyr~ vik::.ir:
at a.llo dom.'lllere Delv han internasjo11al
kruuperfarin[:.

Kurset var forst og frenst bcl·e::;:;1et på
a llereJe lisensierte E. J . U. -donncro,
men <let var OiJGtt opplag::; for ,10!.\ so'n
deltok for forste og ~111en ~ru1g . De
som hadde deltatt mimrt on :::mc; ti·lligere !runne fremstille ser; for :;.vgjor enJe eksamen i teor). o~ p1.·c..:.: sis ,
mens en som deltok for ~orstc J~1f.
fikk gå opp til en proveekscao:1.

METODIKK

KURSET

PÅ

18-20 JAN.

N.l. H.

Kurset var ment å skulle sanordne de
B-kurs som til nå har v-~t holdt, da
opplegget på disse har vært noe forskj ellig. Det er en fol~tsetning for
å delta på C- kurs, som l:an.3lcje kan
avholdes til hosten, at en hur delte.tt
på dette metodikk- kurset. Gjennomforingen av et framtidig C- l:urs vil
være viktig for utdann:i.n[,;en av nye
instruktorer. De som har gjennomgått det vil nemlig l:unne a=nngere
regionale B- kurs .
Hele 44 deltakere var P::·~·!cldt , av
disse var 2 - to - h.-v:Lt111er. For
mange var det nyttig å
.Lrisket opp
ting som ble gj ennom::;å·i;t pil B- kurset .
Det ble &"..rlie lagt ve:c;; pu cm metodis:,
oppbygeing og presentua;)on <!.V tekdi:!:er
for nybegynnere . I dis::usjonen etter
kurset kom det for •..i.a::;en tlt det var
stor enighet on retnli1~al~j~ne for
nybegynneropp1æringen.
Arranger var U. I. K. o;; :.Ju•::;l;,Jer lJans
Petter Andreassen .

zc,

Det satte en ekstra ~pi~ s p...-\ opphol·l~t
o·~ jc.pan'3ka 1End3lat·er..
haUde tr e!li.ngss~::l::.OJ på ste.iet mens
vi v~.r Jer .

a.t. det span:;ke

l<ursct ye,:r meget ii'lspirerende og l.r.a-erikt , og det e;a r:tørs;:tak, selv om rlet
ole sv-...3!'t l;ost\Jnrt; for oss fra Norc:c ,
d.a den okonomiske :stetten frn H. J . i." .
var sv<·3I't beskjeLlen .

·rnatruktorene pa kurset v:?:r Boi''Gje ,
Wagenaar o~ AHazu, og under..vio11in3en
foreeikk på franok med overa0ttclse
til spansk og resyme p;;.. en:;els!: (etter
behov og onske).

H. P.A.

Over: gl imt fra kureet.
(Foto : E1isabet Blindheim)

t)agsprogramme t var ga.nckc ~1·\jen::rt r:1ed
6 t.lr.!er hver dag med gj e.nnæ •:;icelse av
kumpregler og dommerreglar ::;n:·1t Jammerpraksis . Det ble gjort v:i.c;.ooopp·i;ak slik
at ~~ ved gjennomgåelse ettc~på fikk
forklare og begrunne sine avt:;ji:irelser.

Andrca.5;J·Ji1 ei,".: v , :.
'lOllo:n
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SPDPl
NORDISK SPORT CENTER A.S
AQI!NTUR • IMPORT • EN QR08 • I!N DETAIL

Norges Judoforbund,
Regler for uttaking av landslag.
I denne forbindelse har TK folgende oppgave:
A,1,

TK skal i god t id for soknadsfristen for påmelding t il mesterskap (stevne)
utloper, ta ut ett (to) landslag, om dette er relevant)., samt en lagleder og varamann. Hvis det er oppnevnt en landsl agleder for en toårsperiode trer han automatisk inn som lagleder ved mesterskapet (stevnet)
hvis onskelig.
Denne uttakingen skal så sendes over til styret til endelig godkjenning
minst 2 uker for fristen for påmelGing utloper . TK tar kontakt med
styret hvis fristen på to uker må overskrides.

A, 2,

TK fremskaffer navn og adresse på landslagsdeltagerne, samt alternative
mulige utovere .

A.3.

TK er ansvarlig for at landslae;slederen dekker sine funksjoner. Hvis så
ikke er t ilfelle utpeker TK, hvis mulig med president/visepresident ny
lagleder (varamann) .

OLAV KYRRES GT. ~9
"eOKS 190,5001 BERGEN
TLF. 211503 · 210685 KVELDBSERVICE
BANK: VESTLANDSBANKEN
BANKG l RO: ~01.05.01570
POSTGIRO: 71510
PER STRØMSNES PRIV. 288928

JUDO DRAKTER
FRA KOREA
NYTT PARTI ANKOM!m TIL LAGER
PRISER FRA KR,86 1 - til KR,150 1 V1 fører også judobagger - klubb-bage;er
med eget klubbnavn (4 ukers lev, tid),

Laglederen har som oppgave :
B.1 . Ha god kontakt med utoverne på landslaget.
B,·2,

Arrangere avreise for seg, utovere og dommere på et hensiktsmessig tidspw1kt til arrangemnetsstedet.

B.3 .

Være å jour med eventuelle endringer i arrangorprogrammet .

Treningsdrakter - overtrekksdrakter,
også m, navn montert,

B. 4.

Ta seg av innkvartering på arrangorstedet.

ALT I SPORT· OG FRITID TIL LAVPRIS

B.5.

Stå som representant for utovere og dommere og sorge for korrekt opptreden
av de norske representantene.

t11~ili!@I41 sport!
Olav Kyrreagt, 49 - Boks 190 1 5001 Bergen ·
Tlf, (05)211503) Kl, 8,30 - 16,30
Kveldsaervioe: 05 - 10685

Lagleder vil få dekket reise og opphold til de mesterskap (stevner) forb undet
bestemmer å sende lag og lagleder.
En oppnevnt landslagsleder som er valgt for to (2) år skal dskke folrende
funksjoner (se årstingsvedtak):
0,1.

I samarbeid med TK ta ut et l andslag,

0.2.

Stå for landsl agssamlinger og engasjere trenere.

0.3 .

Ta seg av den daglige "administras jon" av l andslaget .

22/ 1-1974.
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farsillring
Nor ges Judof or bund;
Forbundet har mottat tilbud om
forsikring for sine klubber.

Termi nliste pr . 18/1- 1974.

Asker Jk

:
A~r~
r~
a=
n~
g~
e~
me
~n
~t
~
s ----------------~
St ed _____________________
D:
a_
~_
o _____________________

Forsikringen vil gjelde for u'overne
under konkurranser, kamper oppvisninger, organisert trer~ng , reiser til og
fra konl~rranser og under opphold og
trening på konl:urransestedene.
De forsB:ringssununene sorn kan være
mest a}·tuelle er:
ill_,_]_

Når man som undertegnede ko~~er som lærer til
en ungdomsskole og har et judo- engasjement
samtidig som en opplever at kommunale instanser og foresatte er positivt instilt og
elevene i nteresse rt, da er det bare å sette
igang.

Vi startet da med judo oktober 1971 i gymsalen på Solvang Ungdomsskole og har sirten
drevet jevnt på samme sted. Treningstiden
Kr. 50. 000, - ved dOdsfall og
er blitt gradvis utvidet og myndighetene bevilkr. 50. 000,- ved livsvarig ~validitet. ger penger til vårt arbeide. Pr, idar- har vi
noe over 100 som har v-..ert innom klubben, av
!!.!.....2_
disse ar idag vel 80 medlemmer av AJC og vel
l'r. 50.000,- ved dcdsfall og
50 trener fortsatt . Vi bar 6 gronnbelter or.
lr .100. 000, - ved varig invaliditet .
endel orange- , gul- o~ hvitbelter. Vi
Dette er forcilrrinj:ssur.olller for utovere graderer efter tyske judof~rbundets skjeca og
bruker opptil et år pr. grad.
over 16 år , og premiene er for alt . 1
kr. 40, - og for alt, 2 k~. 65, - pr. år . Klubben deltok på samtlige 3 nasjonale stevner
For utovere under 16
har vi
for ungdom i 1972, og fikk der 2 fcrste or
forsikringssummene
5 annenplasser.

Ts uki nami s hiai

Tv~:ik ,

Blinderncup I

Blindern, Oslo

3. februar 1974

~~'i

Trondheim

23. februa r 1974

Tsukino.mi shiai

Freclr i ks<:.ad ( J:ongstenhallen)

10 . mars 1974 0:1. 13. 00)

E, ii. yngre ~ eldre juniorer

Tel .!..viv

Utsatt til nov.-74 .

W!

for lag

Osl o

Kri~ ~nn~nd

irtdividuelt

Vestkystcup (senior, junior
kvinner)

26. januar 1974 (kl. 11 . 00)

S

23. - 21.. mars 1974

3'.!rcen

30. - 31. mars 1974

.J.:,rd - .... i mhurp

6. - 7 .

:.c !"cii -!~ mestersk:tp

::Ob0nhavn

20 . - 21 . apr il 1971.

E. l t. - senior

Londo:1

2. - 5. mai 1974

Blindern cup II

3lind;,:::-n, Oslo

12 . mai 1974.

Padcrboren

25 . mai 1974

'Iv<:!ih, Oslo

8 . juni 1974 (kl . 11. 00)

r;~estBrsi.::!r

j unj er 1 scni cr,

ex

~p r i l

1974

lli.,_J_

På landsstevnene 1972 og 1973 fikk klubben
3 f or ste- , 4 ~nr.e n- og 3 tredj eplasser og
Kr. 10 . 000 , - ved dodsfall og
ble i 1973 f,jerde beste klubb.
kr . 50.000, - ved varig i nvaliditet .
nuboen har !:att 7 lagkamper mot andre
Alt . 2
klubber og vunnet 4 av disse. I oktober
l r . 10. 000,- ved doc:;fall og
dro klubben mod et 13- mannslag til Bergen
l:r. 100.000,- ved varig invaliditet.
og vant 8- 5 (poengstilling 70- 35) . Dette
Forsihingspre::-iene blir ber for alt . 1 var fors~e gang Bergen J}: deltok i lagkamo
·
kr . 12,- og for alt . 2 kr . 22 ,- pr. år . på. unge omst rinne t .
I
november
vant
klubben
62
over
l·iarienlyst
F~r hver polise kammer et fast tillegg
JC (poengstilling 53-13) p~ hjemmebane.
pa Y.r . 20,-.
Sommeren
1973 arrangerte klubhen en velSkulle en forsikri ngsordning kun v.ære
lykket klubbleir med 18 deltagere i ytre
a}:tuell for enkelte medlemmer , ber vi
Oslofjord. Leir en varte en uke med bading
Dem sende oss en navneliste med f orom dagen og innendors trening om kvelden.
siJ.'ringssur.mer over de som er
interessert.
Sporsmålet om judomatt e har klubben lost ved
Derimot hvis all e medlemmene i kluhben at man sommeren 1972 importerte direkte
fra England og brukte norskprodusert seilt il}nyttes forsikringsordningen, kan
trekk . Derved fikk vi en så. lav kvadratvi la navneli stekravet falle bort og
meterpris som kr . 80, - .
knytte rorsikringen til medl~skortet .
Klubben trener tirsdag og torsdag under
Skulle klubbene ønske ;tterligere
ledelse av klubbens fast e instruktor Rol f
Kaarbo,
opplysninger kan de henvende seg
til forbundet.
Rolf Kaarbo
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Intcrnasjor'llt tysk
gutter (14 - 18)
Tshukino.mi shiai

m s~terslmp

l-ierk: D:-.toen for i'lordi sk l·le!lterskap er endret .
De som har planer om å reise til utl andet for å delta på stevner, bes ta
kontakt med f or bundet , da l i ster over internasjonale stevner vil bli for
l ang i denne sammenheng.
NJJ K arrangerer sommerleir den 10. - 17.
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augu ~t

1974.

