l anledning NJF sin 30 årsdag vil det bli produsert en del
iubileumsartikkler med den eksklusive iubileumslogoen.
Benytt siansen til å kiøpe disse historiske artikklene,
alle i korrekte farger, støtt din egen klubb og støtt NJF!
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Alle varer sendes i oppkrav.
Vi tar forbehold om utsolgte varer,
minimumsordre. Pins byHes ikke.

Sendes i posten NlF-Butikken, Hauger Skolevei 1, 1351 RUD
eller fakses på faks 67 15 46 57
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NORSK
NORSK JUDO
Bladet Norsk judo er, etter et
mindre opphold. igjen på matta
som det fremste informasjonsorgan for judoidretten.

Vi shriver mest om judo i norsh presse!

Norsk judo er det offisielle
medlemsbladet til Norges
judoforbund og blir sendt til
samtlige judoutøvere via
klubbene. Bladet har utgivelse
4 ganger årlig og blir produsert
av Markedsforingskomitten.
Artikkler, synspunkter og ideer
som fremkommer i artikkler er
ikke nodvendigvis Judoforbundets offisielle syn, men
uttrykk for MK subjektive
oppfatning.
Signerte artikkler, stoff står for
forfattere~s eget ansvar.

Norges Judoforbund
Hauger Skolevei l
135 1 Rud
Telefon: 6 7 15 46 72
Telefaks: 67 15 46 57

Stoff til bladet sendes
forbundskontoret
eller :"-Jorsk judo.
Markedsforingskomiteen
v/jan 0\'e Urheim
Pedersgata 81
4013 Sta\·anger
Tilsendt stoff
returneres ikke.

Forsidefoto: jan Helge Karlsen

Judo på Internett
Internett har i det siste vokst fra et
dyrt medium for de spesielt
interesserte til noe de fl este familier
har tilgang til gjennom shole eller
arbeid. Det er heller ikhe få som har
fått internett inn i stua eller på
gLttterommet. Dette nye mediet har
den fordelen at leseren han få data
når han selv ønsher det. Vi er ikhe
lenger avhengig av undervisning eller
fj ernsyn til bestemte tidspunhter.
Problemet er derimot at det er en
enormt stor mengde med informasjon
tilgjengelig som det han være
vanskelig å finn e fram i.
Det siste året har jeg lagt ut
informasjon for Rogaland judohrets og
de 5 hlubbene i kretsen. Telleverhet
som er lagt inn på sidene viser at
mange har funn et fram til sidene uten
at det er offentliggjort på noen måte
gjennom NjE
Siden l . augLtst i år har jeg også lagt
ut de offisielle sidene for NjE Disse
sidene er ment å være "up to date"
informasjon om det som fo regår i
Judo-Norge. Problemet har vært å få
tak i mye av denne informasjonen, da
jeg ihke har fått vite om end1inger før
det har vært for sent å legge det ut.
De som har vært inne på sidene ser at
det enhelte steder på terminlistene er
lagt ut linher til invitasjoner/
informasjon om stevner og kurs o.l
som foregår i inn og utland. Dette er
shriv som jeg har fått fra andre og
som også DU han sende meg på
e-post. På denne måten han ALLE på
en enkel måte finne fram til den siste
informasjonen om stevne1: hurs o.l. En
annen fordel er at vi når fram. til den
enkelte utøver i klubben, og slipper
dermed at informasjonen blir liggende
i postbohsen eller i sehretærens slniff

Kampsport
er tøft
KWON-utstyr gir
god beskyttelse

Bare det siste året har det shjedd en
rivende utvihling av iriform.asjon om
judo på intemett. I en særstilling står
"The judo Information Site" som har
alle typer informasjon, og nok er den
største judo site'en på nettet i dag. For
å slippe å ramse opp haugevis med
gode linker har jeg lagt disse ut på
NjF's sider slik at det enkleste er å
bruke NjF's sider som et sp1ingbrett
videre.

Hva kon DU bidro med?
For å hunne holde sidene oppdatert og
interessante trenger jegfershe data om
judo i Norge. Dette er oppdatering til
terminlisteJ: innbydelser/informasjon
om kurs, stevner o.l, resultatlister og
gjerne annet judorelatert stoff. Gjeme
tips om tehnihke1; tegninge1: bilder
(ikhe fo r mye) og øvelser. Sammen
han vi gjøre dette til et sted hele JudoNorge han homme for å hente tips og
ideer til trening og utdanning. Det
eneste jeg l·never er at det som sendes
til meg blir sendt på dishett eller post
på html format eller som ren ascii
tekst. j eg har desverre ihke tid til å
shlive av brev eller faks utenom små
endringer når det gjelder dato o.l.

Så til det viktige:
NjF's hjemmeside:
http:/lhome.sol.noljudo
Min e-postadresse: maha®online.no

For å få mest mulig glede og
utbytte av treningen, trenger
du det beste utstyret.
KWON leverer deg alt du
trenger av Budoutstyr.
Vi sender deg gjerne vår
st_ore fargekatalog.

Kupongen sender du til:
KWON Norge
Valhall 18, 1782 Halden
Tlf. 69 17 52 72
Fax 69 17 69 52
Vennligst fyll ut og postlegg
k upongen, eller bare ring
oss for å få den store fargekatalogen fra KWON gratis
i posten.
Navn: ----~---------------

Adresse: _ __ _ _ _ __ _

Postnr.: ____________
Telefon nr.: _ _ _ __ _ _ __
Klubbens adresse: ____ _ __

Er du instruktør? Ja

D

Nei

D

l
.!J
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Nye instrukser
Etter et stort arbeide av OLKOrganisasjons- og I .edclseskomiteen vedtok forbundsstyret på sitt møte 13.03.97
instruksene for følgende
komiteer;
Barne og Ungdomskomiteen
Dommerkomiteen
Kvinneutvalget
Markedsforingskomiteen
OLK
Statistikk-komiteen
Stevne- og Terminkomiteen
Teknisk Komite
Trenerutdanningskomiteen
Det ble også vedtatt en
generell komiteinstruks som
gjelder alle komiteer, samt en
instruks for UR - Utdanningsrådet. UR består av lederene i
komiteene med utdanningsansvar innenfor Njr

DK med
fadderordning
Alle snakker om dårlige
dommere - Dommerkomiteen
gjør noe med det!
Problemet med å få gode,
rutinerte dommere i lille judonorge, med våre få stevner, har
alltid va~rt et problem. DK har
derfor utarbeidet en fadderordning for C og B dommere.
Ideen kommer fra fra Sverige
via Georg Salkovits i Sarpsborg
og er tilpasset norsk forhold
av DK, særlig Alf Il Rostad.
Hver fadder (erfaren B, A eller
internasjonal dommer) skal
maks. ha 4 fadderdeltakere.
Disse velger selv hverandre og
inngår en skriltelig avtale for
et år av gangen.

NORSK
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Kvalifisering til landslaget

Idrettens Studieforbund (ISF)

Kravet til å l?valifisere seg ti/ landslaget blir
uforandret i 1997 i forh old ti/1 996.
Vi har infonnert tidligere om lzravene men
gjentar de nå.
I løpet av to påfølgende sesonger /neves det
5. plass eller bedre i 3 hvalifiserende
stevne1: For luner under 18 og damer under
17 år er hravet 2 hvalifiserende resultata
Et stevne er halifiserende når det er
minimum 5 nasjoner og 16 deltal~ere i den
ahtuelle vehthlassen. Vær oppmerhsom på
at /navene gjelder for hver enl~el vel?tl~lasse
og ild~e stevnet totalt. Resultatene slwl
dolwmenteres med offisielle hamp- og
resultatliste~: Når dere har det antall
halifiserende resultater som h eves, sendes
listene til NJF ved Toppidrettslwmiteen. Det
slwl samtidig oppgis navn på utøverens
personlige tre11e1: For at en utøver slwl være

en medspiller for deg og din idrett.

på landslaget /never vi at han/hun har egen
personlig trena
Alle forhold om opptah og deltahelse på
landslaget står utførlig beslnevet i Håne/bol?
for toppidrett. l håndbohen er det også en
veiledning for !dubber som ønslu r å utvilde
judoutøvere på internasjonalt nivå. Det er i
tillegg et utfy llende appendib om
judotelmisl?e forhold som lwn være en grei
støtte i arbeidet med å p/anlegget treningen
i hlubben.
Ring Forbunclsl?ontoret for å få ti /sendt
Toppiclrettshånclbohen.
l tenninlisten står elet ført opp stevner som
e1jaringsmessig har mange noh cleltahere i
de en/telte vel?thlassene og tilfredstiller
havene til m1tallnasjone1:

Nordisk Mesterskap i 1997
Deltahelse i No rdisl? Mestershap er il?l?e en
del av landslagets virhsomhet, men siden
det er et offisielt mestershap slwl N]F melde
på deltaherne. Toppidrettslwmiteen har fått
oppgaven å ta ut hvem som slwl få delta i
Norclish Mesterslwp. E1jaringen fra i år
med å brulle NM som uttal?sstevne var så
positive at vi vil følge samme opplegg for
neste å1:
Medaljevinnere fra senior NM og finalister
fra jwrior NM blir i utgangspunhtet tilbudt
deltahelse. Det hender at y ngre utøvere
sldfter vehtl?lasse fra junior NM til Nordish
året ette1: Landslagsutøvere Jum også av
forslyellig grunner ihhe ha deltatt i NM.
Toppidrettslw miteen har de1jor muligheten
til å avvihe fra den generelle reglen.
I 1997 arrangeres Nordisl? Mestershap
Stocl?lwlm. Vi planlegger å ha en f elles tw:
Reisen vil bli med buss og vil slwl bo på
samme hotell alle sammen. Blir det lil?e
mange deltctl?ere fra Norge i 1997 som i
1996 er vi s il~ re på at det hammer til å bl.i en
morosam tw:

Internasjonale
resultater i host.
Landslags al?tivitete1:
Lars Sandnes l?valifiserte seg for junior VM
og EM. l VM ble det seier på ippon i første
hamp og sd ett tap. l EM tapte han første
hampen på hveli ng. Vi hadde håpet på noe
bedre resultatet, men Lars har fått vedifull
e1jaring som han lwn ta med seg til neste åJ:
Han har ett år igjen som junior og med den
utvihlingen han har hatt tror vi at han
grei er å hva/fisere seg ti./ neste år også.
Senior landslaget deltol? i verdens cup
stevne US Open. Stine Lastein toh en 5.
plass etter to seire og to tap. Morten Schiøtz
filt!? 7. plass etter fire seiere og to tap.

Andre resultater.
NTG deltol? i et stort stevne
med godt resultat.

Nederland

Stine og Morten var de eneste nors/?e
deltaherne i Ape11t f ins/? Mestershap. Sti.ne
vant alle sine hamper og fihh gLdl. Morten

Er du opptatt av at idrettsgruppa slwl
fungere bedre og at medlemmene slwl få
et best mulig til.bud? Kanslye trenger du
hjelp for å få til dette? Da lwn Idrettens
Studieforbund (ISF) være et verhtøy du
lwn dra nytte av. ISF har avdelinger i
samtlige fyl.her og er ldare til å yte deg
service.

Store deler av norsh idrett er ennå ihlle
lljent med ISF og de tjenester de han tilby
lag og gr'uppe1; særlnetse1; idrettshetser og
sæ1jorbund. Alle som er engasjert i idrett
har behov for påfyll av lumnshape1: Erling
Rimeslåtten, daglig leder i ISF, snahl?er
engasjert om et svært vil?tig element inn en
idretten - Lttdanningsarbeidet.
tapte finalen mot 3. mann fra US Open og
fil?!? denned sølv.
I Ape11t Svensl? Mesterslwp deltol? det i dr
fem utøvere. Alfredo Chinchilla, Nj)K, viste
at e1jaring er gull verdt i judo selv om det
bare ble sølv i - 65 hg. Esther Myrebø fra
BK judo l?jempet seg frem til en flott bronse
medale i - 61 llg. Bente Stensrud, Nj)K,
Stine og Morten tapte alle sine bronse
finalel: Totalt var det bra fremgang fra i
fjo 1; da alle de norsl?e utøveme tapte sine
første ham per i Sverige.
o

Apne landslagssamlinger
Toppidrettslwmiteen planlegger 6 åpne
landslagssamlinger i 1997. Det vil bli
samli11ger i alle ahtive regi011e1: De endelige
planer blir fastsatt ved årsshifte, men alle
de åpne samlingene hammer i terminlisten.
Både Trøndelag,Vest og jst vil bli besøl?t av
landslagstrenerene
samme11
med
lanclslagsutøverene. l tillegg til selve
judotreningen planlegger vi å gjennomføre
utdanning og infonnasjonsahti vitetel: Det
vil være regio nene som har ansvar for å
informere om disse samlingene. Innby delse
med program vil bli sendt til alle ltlubbene i
god tid før samlingene.

Vi befinner oss i lohalene til Norges
Idrettsforbund (NIF) i Bærum. Vi er på
besøh hos administrasjonen ti! ISF sentralt.
Hva er så Idrettei1S Studieforbund, og hva han
det gjøre for norsh idrett? Dette er det store
spørsmålet vi håper å få svar på i løpet av
besøl?et. ISF slwl være et service- og
samordnings- organ for medlemmene på
utdannings- og vohsenopplæringsomrcldet.
Medlemmene er lag, h etser og særforbund.
Om du representerer en stor eller liten idrett
i ditt nærmiljø, så vil vi gjeme hjelpe, sier
Rimeslåtten.

Stilen følger opp med å presisere at
idrettens utdanning gi.r lwmpetanse.
I dagens lnmnshapssamfwll1 er det
vihtig å påpehe dette. Og han legger
til at utdanning gir den enhelte
muligl1et til å utvihle seg, og i tillegg
vet vi at i mange sammenhenger er
næringslivet
opptatt
av
den
lnmnslwp og e1jaring mange slwffer
seg gjennom idretten og dens
lm.rsal?ti vi tet.

Finansiering

1000 kurs
ISF ha r idag en hurslwtalog som rommer
l 000 ulilu /mrs fordelt på 50 idrette1: Her
finnes det l?urs på alle nivåer av generell og
spesiell l?arahte1; han han fortelle. Her vil
idrettslag med sine grupper lwnne finne
al?tuell e lwrs. Vi har valgt å c/eie hursen e
inn i 8 hovedområder:
- Trenerlw rs
- Lederlwrs
- Dommerlwrs
- Arrangørlwrs

idretten. De blir idwnden> hos andre.
Nettopp utdanni11g av ledere, trenere
og andre sentrale al?tøre1; lwn være
eLvirlwniddel for den en/u lte idrett i
å gi mec/lemmene et spennende og
attral?tivt tilbud. Kunns l~ap er
nøhhelen til en bedre idrett, sier
Svenn Erih Bolle.

- Bygg- og anleggslwrs
- Organisasjonsl?urs
- Spesielle lwrs
- KLtrslærerlwrs

ISF er i seg selv ihhe noe faglig organ, legge r
Rimeslåtten til. Det er sæ1jorbundene som
har ansvaret for innholdet i de tusen
lutrsene. Et nært samarbeid med de Ltlihe
idretter er en forutsetning om ISF slwl
lwnne
spille
en
ahtiv
rolle
utdanningsarbeidet i norsh idrett.

Er utdanning viktig?
To av hans medarbeidere, er Terje Stilen og
Svenn Eli/? Bolle. Vi spør disse om hv01jor
utdanning er så vil?tig? I de fl este idretter
jobbes det med relnutte1ing. Bolle snw' litt pd
problemstillingen og sier at bam og Ltnge
indirehte stiller /nav till?valitet i den idretten
de er med i. Dersom denne idretten ihhe
!?larer å gi medlemmene, hall det gjeme
ulwndene>>, gode opplevelse1; vil de etterh vert
velge en an11en idrett eller velge seg ut av

Også når det gjelder finansi eringen
av lwrsene, han ISF være til hjelp,
idet de han formidle offentlig
tilshudd til gjennomføringen av
godhjente lwrs. Dette betyr at
dersom dere gjennom- f ørP.r P.t lwr.~
tilpasset deres behov, vil det hunne
gis ølw nomish støtte. Betingelsene
for å fd slih støtte, er at lwrset er på
minst 12 timer og at det samler minsL
5 deltahere som er 14 år eller eldre.
De ølwnomishe satsene er In 80,- p1:
time med lntrslæreJ; men det er også
mulig å gjennomføre fl ere av hursene
uten noen lærer Da gjennomføres
hurset som en såhalt studiering, men
ela er satsene hr 50,- p1: time. I tillegg
finnes det en/ulte hurs som han f d
helt opp i In 200,- i støtte p1: time.
Daglig leder Erling Rimesltltten
forteller at ISF slwl være et
serviceorgan for de som ønsher å
starte opp med utdanning. Der det er
behov for det slwl vi lwnne hjelpe til
med å tilrettelegge det prahtisl?e som
for el?sempel å shaffe lohaler og
i11struhtøra ISF shal, om elet er
behov for elet, hjelpe lagene og
særlu-etsene på en slil? mdte at
arbeidsmengden blir minst mulig
sammenheng med lmrsavvihlingen.

l
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Ny profil
Norges judoforbund er i disse
dager i ferd med å endre profil.
Etter 30 år. har den nystartede
Markedskomiteen, skiftet
tegnene JU DO fra liggende til
stående format i logoen.
MK kontaktet Japans Ambasade
og fikk der all mulig hjelp
med å skrive JU-DO korrekt.
Komiteen arbeider med en
profilmanual og brevark, konvolutter, reglementer vil komme
i ny profil utover året 1997.
Fargebruk, skrifter og
formater vil bli standarisert for
å gjøre all informasjon og
kursmateriell lettlest og mest
mulig tilgjengelig for
publikum.

Klubbutvikling
ISF og NIF lwr også et spesielt tilbud
innenfor klubbutvikling. Bolle han fortelle
at det finnes over 200 utdannede
11/ubbveilec/ere som står 11/are til å lede
prosesser i små og store /dubber: Vår
oppgave er å sørge for fremdrifte n i
prosessen, hjelpe l1lubben med å beshive
dagens situasjon, finne målsetninge r og
virhemidler; samt utarbeide en lwnc/lingsplan . Vi synes scerforbunclene i mye større
grad bør få øynene opp f or den muligheten
som fi nnes lw ; lwnhluderer Bolle.

Instruks
for dommere

Av instruksene fremgår det
hvordan dommere skal opptre
utad overfor lagledere, utøvere
og publikum, samt internt i
kollegiet. Videre gjelder
instruksen antrekk, ansvar og
plikter. Siste del av instruksen
går på formelle krav som
dommer og rangen blant disse.

NORSK

uli/1e iclrettu DeJfor er vi igang med et stort
arbeid innenfor idrettens eget datanettverl1,
FlAS. Her vil elet bli lagt inn informasjon
om lwrs, navn på ahtuelle instrulaører og
mye ann en nyttig infonnasjon. Vi vil med
sceJforbu nc/enes l1jelp splitte opp alle lwrs i
mindre enheter; eller moduler. På denne
rm'lten han alle gå inn og hente inn de delene
de har behov for når nye kurs slwl settes
sammer1. Da slipper mange å måtte «finne
opp hruttet på ny tt», sier Rimeslåtten.

__!} 111 arg l' Il ••••

Dommerkomiteen har
utarbeidet en instruks i 17
punkter som skal følges av alle
dommere under stevner i
Norge. Dommerkomiteen har
ikke oversikt over alle aktive
dommere og ber derfor
dommere som ikke har mottatt
noen instruks om å ta kontakt
med forbundskontoret.

l

Bak fra venstre: Terje Stilen og Rune Fredriksen. Foran: Svenn Erik Bolle og Erling Rimeslåtten

40 000 deltakere på kurs i
1995- hvor mange i 1996
og 1997?
Fjerdemann på laget i ISF sentralt er Rune
Fredrihsen. Han holder orden på
bestillinge r av materi ell og statistihh på
den ai1Liviteten som til enh ver tid foregår
over det gans lu land. l 1995 ble det
gjennomført 3099 lwrs som motto/1
vohsenopplceri ngs-midler:
Ti lsammen
samlet di sse lwrsene over 40 000
deltahere. Det er innen fotballen vi finne r
den største lwrsahLivitet.
En del mindre forbLtl1d er ogst-'1 dy /Hige til
å få si.ne medlemmer ti l d lw rse seg, mens
elet i ar1clre idrelter omtrent i11he er noen
utdanningsa i1Livitet. Forel øpige ta ll i 1996
viser en nedgan g i ahtiviteten.

Bekymret
Selv om tallene på lwrsahtiviteten de siste
par årene har vært stiger1de, så er
Rim eslåtten behymretfor utvihlingen innen
idrettsutdm1ningen i norsh idrett.
Utdanning har ofte blitt nedprioritert,
hevder han. Delte er en tendens som vi må
hlare å srw. Hvis ihhe vil idretten bli
slwde/idende på alle område1: Derfo r er
3099 ln1rs og 40 000 deltahere langtifra noe
vi er fomøyd med, fo rdi potensialet er så
mye størTe. Vi i ISF md derfor være
uvahtbihhjen) og hele tiden tryhl1e på og
invitere til samarbeid med scerforbundene,
slih aL disse i sin tur sørger for at elet ir111en
den enl1elte særiclreLL satses på l1valitet og
hvantitet innen utdanningsarbeidet.
Vi samarbeider i clag godt med mange av
scerforbundene, og vi er opptatt av å f å til en
bedre samordning av virhsom heten innen de

Rimeslåtten ønsl1er å homme med en
s/u ttappell til alle leseme - «Veer ihhe redd
for å ta lwntaht med ditt regionale ISFIw ntor: Her vil du få nødvendig hjelp til d
homme igang. Det er ihhe for sent d
begynne med utdanningsarbeid. lSF
oppfordrer de Jfor alle ledere uansett idrett i
å planlegge mir1st et utdanningstilta/1 i
1997. :::::jobbe med utdanning i.nnen idreLLen
md bli en lw ltur tilsva rende det d gd på
trening. Vi venter spent på telefon f ra deg» ,
avslu tter Erling Rimeslåtten.

ldrettsutdanning
noe
«hokuspokus» eller en grei
måte å jobbe på?
Sti len ønsher d gi eL ehsempel på hvo rclan et
hurs han gjennomføres. Ulilu lwrs vil stille
ul i he ølw nomishe hrav forteller han, men de
ny utvihlede heftene ti/ Idrettens lederstige
er et av fle re ehsempler på hvordan elet i
mange Li/feller er mu lig å homme gjennom
eL lwrs uten de helt store utgiftene. Tenh
dere et styre i et hvil hen som helst idrettslag
eller gruppe. Styret ønsher å jobbe bedre, bli
jlinhere til å marheclsføre laget eller gruppa
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og d rehruttere nye medlemmer: De
bestemmer segfor å fo rsøl?e å gjøre noe med
situasjonen, og lwntahter sitt regionale ISFIwntoJ: Her får de opplysninger om e11
lwrsrehhe som heter Idrettens Leclerstige.
l<urset består av en mengde hefter; sdlw /te
«modulen) som de han velge fra. Det er lagt
opp til at det slw l bruhes 4 Limer på hvert
hefte. De bestemmer seg for å bestille tre
ulihe hefter: Totalt består styret av 5
personer og totalt bestilles elet 15 hefter:
l<urseL blir gjennomført uten !ærer
(studiering). Stilen presenterer fø lgende
regnestyhl1e for oss:
Utgifter til mateliell:
15 hefter å hr 40,- = hr 600,-

lnn tehte r gjennom Lilslwdd:
12 Limer å hr 50,-= hr 600,Dette lwrset (studieringen) ble gjennomført
hjemme hos en av sty remedlemmene, og de
eneste utgiftene til dette lw rseL ble noen
hroner Ul lwffe og lwher: Selv om dette bare
var eL av mange !mrs, sier Stilen at disse
lwrsene er spesielt enlde å gjennomføre og
at stoffet er lett ti/gjenge- lig og tilpasset
arbeidsfor-men pd styremøter rundt
omhring.
Hvilhet emne føler du at dere bør «lwrses i))?

ul bilen hjem fra møtet m ed ISF kommer
jeg til å tenke på min rolle som
fotba ll trener for småguttelaget i mitt
hjemlige idrettslag. Kanskje dette kunne
være noe å tenke på for oss også? j eg
bestemmer meg for allerede i morgen å
r inge de andre trenerne i klubben for å
forsøke å få d em med på et
aktivitetslederkurs. På den måten kan ISF
få lov å jobbe litt for meg også .. ..

Av Henrih Aasbø
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Junior-NM 1996

Senior -NM 1997

30. november - 1. desember i Sandnes

S. - 6. april i Trondheim

• Klasse Damer -56 kg
l. Nina Schreiider, Stavanger JK
2. Nina Brændhagen, Sarpsborg JK
3. linn Schreiider, Stavanger JK
3. Tone loge Hauge, Haugaland JK

• Klasse Damer -66 kg

• Klasse Herrer -71 kg
l. Eirik Ågren, BK-judo
2. Endre Frey, Kristiansund JK
3. Tonny Holte, Krokstad JK
3. Bjørn Gunnar Eliassen, lppon JK
5. Audun Furunes, Steinkjer JK
5. Martin Thiblin, lppon JK

• Kongepokal Damer:
May linn Hystod, NJJK

• Kongepokal Herrer:

2. Elisabeth Simonsen, Sandefjord JK
3. Eva Skeie, Oslo JK

• Klasse Herrer -SS kg
l. Torbjørn Sele, lppon JK
2. Per Jarle Hjellum, JK Florø T&IF
3. Morten Høiberg, Sofiemyr JK
3. Lars Vissmark, Oslo JK

• Klasse Herrer -60 kg
l. Daniel Eriksen, Drammen JK
2. Andreas Hansen, Sofiemyr JK
3. Kjetil Undal, Stavanger JK
3. Andreas Nordeide, Larvik JK
5. Øyvind Dæhlin, lppon JK
5. Oie P. Wikene, Oslo JK

• Klasse Herrer -78 kg
l. Kristian M. Norheim, Krokstad JK
2. Lars Fr. Stople, Sarpsborg JK
3. Stian Larsen, Konnerud Il- judo
3. Kim Andersen, Bodø JK

• Klasse Herrer -71 kg

l. May linn Andersen, Fredrikstad JK
2. linn Stamnes, Fredrikstad JK

• Uoffisielle premier
Raskeste lppon:
Vidar Føll, Kolstad Judo pÅ 3 sekunder.
Stevnets uheldigste:
Vidar lyngmo, Kråkerøy JK.
Han var fjoårets norgesmester og ble slått ut i
første kamp.

• Klasse Herrer -6S kg
l. Rune Jensen, Krokstad JK
2. Kristoffer Halmøy, NJJK
3. Jarle ladstein, Finnøy JK
3. Stig Dalva, Stavanger JK
5. Andreas Strand, Oslo JK
5. Sverre Kvalvik, Stavanger JK

l. May linn Hystad, NJJK
2. Birgitte Ursin, BK-Judo
3. Sylvia lindøe, Haugaland JK
3. Nina Brændhogen, Sarpsborg JK

Stevnets humørspreder:
Stavanger judoklubb for godt humør og
pågangsmot tross forbundets store bot på 3000,-

Dommereksamen
Under NM-Junior i Sandnes gikk følgende personer opp til, og bestod, en
høyere dommerlisens.
A-lisens: Esther Myrebøe, BK-Judo, Svein Gårdsø, Sandefjord JK
B-lisens: Rune Farstad, Oslo JK, Jostein Skjold, Haugaland JK,
Arild Maka, Sandnes JK.
Norsk Judo gratulerer og ser frem til nye dommere på nasjonale stevner.

l. Alexander Aamodt, lppon jK
2. Jørn T. Krekling, Steinkjer JK
3. Morten Kompen, NJJK
3. Bjørn Eliassen, lppon JK

• Klasse Herrer -78 kg
• Klasse Damer -61 kg

• Uoffisiell Klasse Damer -48 kg

l. Alfredo Chinchilla, NJJK
2. Jarle ladstein, Finnøy JK
3. Jon Sommervold, lppon JK
3. Tom Larsen, Sofiemyr JK

Geir Aoge Jakobsen, Asker JK

• Klasse Damer -S6 kg
l. Katrine Raaen, NJJK

• Klasse Herrer -6S kg

l. Nina Schreuder, Stavanger JK
2. Hege lgeland, Bardal JK
3. Cecilie lille, Alta JK
3. Vibeke Sæther, Kristiansund JK

l. Geir Aage Jakobsen, Asker JK
2. Richard Knebel, AVH l
3. K.M. Norheim, Krokstad JK
3. Th. Kristiansen, NJJK

• Klasse Herrer -86 kg
• Klasse Damer -66 kg
l. Bente Stensrud, NJJK
2. liv R. Dalen, Trondheim JK
3. line Jonassen, Stavanger JK

• Klasse Damer +72 kg
l. Eva Standal, Asker JK
2. Solrunn Kvernen, Førde JK
3. livSvendsø, OSI
3. Ann Helen Tygseth, Sofiemyr JK

• Klasse Åpen Damer
l. Bente Stensrud, NJJ K

2. Vibeke Sæther, Kristiansund JK
3. Aline Martinsen, BK-Judo
3. Therese Winger, NJJ K

• Klasse Herrer -60 kg
l. Knut Harefallet, Sarpsborg JK
2. Daniel Eriksen, Drammen JK
3. Kjetil Undol, Stavanger JK
3. Tom Andersen, Hurdal JK

l. OlavAase, lppon JK
2. B. A. Hultengren, SarpsborgJK
3. Jan Helge Karlsen, Sandnes JK
3. Arnstein Brekke, Haugaland JK

• Klasse Herrer -9S kg
l. Steffen Pedersen, Bergen JK
2. Thomas Hansen, Bodø JK
3. Odd S. Helle, Trondheim JK
3. Stig Atle Frey, NJJ K

• Klasse Herrer +9S kg
l. Rolf Pettersen, Il Stålkomeratene
2. Johnny Roaldseth, Trondheim JK
3. Morten R. Olsen, Fredrikstad JK
3. Egil Kvåle, Levanger JK

• Klasse Herrer Åpen
l. Geir Aage Jacobsen, Asker JK
2. Stig Atle Frey, NJJ K
3. Jan Helge Karlsen, Sandnes JK
3. Svein Hagen, Rykkin JK

l

Svartiscup -97 {NC)
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Vestkystcup -97 {NC)

Norgescup 22. februar i Mo i Rana

Norgescup 15. mars i Bergen

NORSK

• Klosse Domer -66 kg

l. Edny Beate Karlsen, Harstad JK
2. Hege lgelond, Bardal JK
3. Kristin Nymonn, Steinkjer JK
4. Borghild Holtedol, Steinkjer JK
• Klosse Domer +66 kg

l.line Jonassen, Stavanger JK
2. Grete Nilsen, Steinkjer JK
3. Lillian Larsen, IL Stålkomerotene
• Klosse Herrer -71 kg

l. Jon Robert Kristensen, Stavanger JK
2. Henrik Trønsdol, IL Stålkomerotene
3. Audun Furu nes, Steinkjer JK
3. Torbjørn Aspvik, IL Stålkomerotene
5. Torgeir Høiem, Trondheim JK
5. Helge Juul, Steinkjer JK
• Klosse Herrer -78 kg

l. Rune Tøgersen, Trondheim JK
2. Ronald Guttormsen, Trondheim JK
3. Richard Knebel, AVHI Judo
3. Kjetil Voog, IL Stålkomerotene
5. Peter Berg Olsen, Bardal JK
5. Ståle Gyth, Bardal JK
• Klosse Herrer -86 kg

l. Jon Helge Karlsen, SandnesJK
2. Jonny F. Johansen, Florø TIL-Judo
3. Jim Frode Hansen, IL Stålkomerotene
4. Knut teigen, Bardal JK
• Klosse Herrer +86 kg

l. Rolf Pettersen, IL Stålkomerotene
2. Thomas Hansen, Bodø JK
3. Christian Toldnes, Levanger JK
4. Magne Haugstad, Steinkjer JK
5. Tore Vegar Sørum, Brummundol JK
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• Klosse Herrer Åpen

l. Jon Helge Karlsen, Sandnes JK
2. Richard Knebel, AVHI Judo
3. Knut teigen, Bardal JK
3. Rolf Pettersen, IL Stålkomerotene
5. Ken Ove Larsen
5. Rune Tøgersen, Trondheim JK
• Klosser for ungdom (ikke N()

• Klosse Domer +61 kg

l. Esther Myrebøe, BK-Judo
2. Solrunn Irene Kvammen, Førde JK
3. Helene Breivik, BSI

Jenter ·66 kg

l. Hege lgelond, Bardal JK
2. Silje Volden Rostod, Levanger JK
3. linda Fogerli, Harstad JK

l. Kjetil Undol, Stavanger JK
2. Sverre Kvolvik, Stavanger JK
3. Jarle Lodstein, Finnøy JK
• Klosse Herrer -71 kg

l. Morten Schiøtz, NJJ K
2. Tore Rønstod, Bergen JK
3. Stig Dolvo, Stavanger JK
3. Steinar O. Løkkebø, Florø TIL-Judogruppo
• Klosse Herrer -78 kg

Gutter ·41 kg

l. Stian Andersen, Il Stålkomeratene
2. Odd Ragnar Stongnes, Harstad JK
3. Ken Roger Ertsås, Steinkjer JK

l. Morten Kampen, NJJK
2. Jørn Terje Krekling, Steinkjer JK
3. Øyvind Holskou, BSI
3. Rolf Hjertoker, Bergen JK

Gutter ·45 kg

l. Jookim lindseth, Bardal JK
2. Eskil Klausen, Harstad JK
3. Eirik Longfors, Bardal JK
Gutter ·50 kg

l. Magnus Ross, Steinkjær JK
2. Ørjan Bjørnmyr, lLStålkomerotene
3. Torkel Guttormsen, Harstad JK
3. Gabriel Fikseounet, Steinkjer JK
Gutter ·55 kg

l. Henning Fjellheim, lLStålkameratene
2. Tor Erik Pedersen, Harstad JK
3. SveinTore Ertsås, Steinkjer JK
Gutter ·65 kg

l. Ken Ove Louritsen, Bardal JK
2. 1von M. Kristiansen, Levanger JK
3. Jarle Oddvong, IL Stålkomerotene
Gutter ·78 kg

l. Hans Kr. Munkeby, Bodø JK
2. Robert Lund, Levanger JK
3. Eirik Lein Strand, Levanger JK

l. Steffen Krogh Pedersen, Bergen JK
2. Jon Helge Karlsen, Sandnes JK
3. Tore Eikonger, BSI
3. Rolf Pettersen, IL Stålkomerotene

• Klosse Herrer -6S kg

Jenter ·56 kg

l. Hildegun Hoel, Harstad JK
2. Stino Reinfjell, Bardal JK
3. Benedicte Fikseounet, Steinkjer JK

• Klosse Herrer +86 kg

• Klosse Herrer +78 kg

l. Jon Helge Karlsen, Sandnes JK
2. Jonny F. Johansen, Florø TIL-Judo
3. Jim Frode Hansen, IL Stålkomerotene
4. Knut Teigen, Bardal JK

• Klosser for ungdom (ikke NC)
Jenter +61 kg

l. Solrunn Irene Kvammen, Førde JK
2. Ragnhild Tveita, Judo Club Stord
Gutter ·55 kg

l. Ørjan Bjørnmyr, IL Stålkomerotene
2. Pool Kevin Donovon, Bergen JK
3. Håkon Gorfors, Førde JK
Gutter ·65 kg

l. Torbjørn Aspvik, IL Stålkomerotene
2. Win Zwinkels, Judo Club Stord
3. Jarle Oddvong, IL Stål kameratene
3. Robert Tønder, Sotra JK
Gutter +71 kg

l. Thomas Austestod, Judo Club Stord
2. Tim Cato Netlond, Judo Club Stord
3. Joar Andre Friborg, Førde JK
Åpen

l. Torbjørn Aspvik, IL Stålkomerotene
2. Ørjan Bjørnmyr, IL Stålkomerotene
3. Tim Cato Netlond, Judo Club Stord

Andre stevner, Norgescupranking, terminliste.
ESAB-Cup for ban og ungdom ble arrangert i Larvik den 8/3 -97, og
Vårspretten for barn og ungdom i Oslo 15/3 -97.
Vi har bare mottatt stevnerapporter og ingen resultatlister fra disse stevn ene.
Norgescupen blir aj ourført av Statistikk komiteen og vil bli tatt inn i neste
u tgave av Norsk judo.
Terminlisten er fremdeles en del mangelfull, slik at vi her vil vise til
Internett sidene til NJF, EJU og l]F Se artikkel foran i bladet.
l neste u tgave, med utgivelse uke 23, vil vi. ha en kom plett terminliste.

