
 

 

 
 
 
Danmarksmesterskaberne 2017 

 
Judo Danmark inviterer alle danske 
judokæmpere, trænere og forældre og andre 
interesserede til DM 2017, som afholdes i 
Skanderborg lørdag den 11. november 2017! 
 
På de næstfølgende sider kan du læse om 
vilkår for deltagelse, information om 
tilmelding og megen anden relevant 
information om stævnet. 

  



 

 

Judo Danmarks stævneudvalg: Danmarksmesterskaberne 2017 
Vejledende program 
 

Adresse 
Frueringvej 5 
8660 Skanderborg 
 
Aldersgrupper  
• U12: Årgang 2006 eller senere 
• U15: Årgang 2003 - 2005 
• U18: Årgang 2000 - 2002 
• U21: Årgang 1997 - 1999 
• Senior: Årgang 2000 eller tidligere 
• Masters: Årgang 1986 eller tidligere 

 

8.30 - 9.30  Indvejning 
U12, U18 og U21 

9.45 - 10.00  Åbningsceremoni 
10.00 - 12.30  Indledende kampe 
12.30 - 13.30  Finaler og medaljer 
12.00 - 13.00  Indvejning 

U15, Senior og Veteran (+30 år) 
13.30 - 17.00  Indledende kampe 
17.00 - 18.00  Finaler og medaljer 

 
 
  



 

 

Judo Danmarks stævneudvalg: Danmarksmesterskaberne 2017 
Kategorier  
• U12: A-gruppen er alle med 4. kyu eller højere 
• U15: A-gruppen er alle med 3. kyu eller højere 
• U18: A-gruppen er alle med 3. kyu eller højere 
• U21: A-gruppen er alle med 2. kyu eller højere 
• Senior: A-gruppen er alle med 2. kyu eller højere 
• Masters: Der kæmpes kun i A-gruppe 

 
Vægtklasser  
Piger & Kvinder 
• U12 & U15: -25, -30, -35, -40, -44, -48, -52, -57, -63, +63 
• U18: -35, -40, -44, -48, -52, -57, -63, -70, +70 
• U21: -44, -48, -52, -57, -63, -70, -78, +78 
• Senior: -48, -52, -57, -63, -70, -78, +78 

Drenge & Mænd 
• U12 & U15: -25, -30, -35, -40, -45, -50, -55, -60, -66, +66 
• U18: -40, -45, -50, -55, -60, -66, -73, -81, -90, +90 
• U21: -55, -60, -66, -73, -81, -90, -100, +100 
• Senior: -60, -66, -73, -81, -90, -100, +100 
• Der udkæmpes desuden en åben klasse for mænd 

henholdsvis kvinder i seniorrækken. 

Kamptider 
• U12: 3 minutter 
• U15: 3 minutter 
• U18: 4 minutter 
• U21: 4 minutter 
• Senior: 4 minutter 
• Veteran: 3 minutter 

 



 

 

Judo Danmarks stævneudvalg: Danmarksmesterskaberne 2017 
Afvikling 
Stævnet afholdes i henhold til Judo Danmarks love og 
reglementer. Det bemærkes, at det tillades at kæmpere må 
tilmeldes i op til to aldersgrupper, såfremt man opfylder 
deltagerkriterierne i flere aldersgrupper. Vi fra arrangørernes 
side har tilrettelagt stævnet således at  det burde være muligt 
at deltage i to alderskategorier forudsat at ambitiøse U18-
kæmpere springer helt til Seniorkategorien om eftermiddagen. 
Stævnet vil blive kæmpet på seks måttearealer og der vil 
naturligvis være måtter til opvarmning. 
 
På selve stævnedagen vil der af deltagerne ikke kunne foretages 
vægtklasseændringer; ikke kunne foretages A/B-kategori-
ændringer  og ikke foretages aldersgruppe-ændringer. Derfor, 
vær omhyggelig når kæmpere bliver tilmeldt med at angive 
korrekt information. 
 
Som skrevet er der indvejning om morgenen og igen efter 
12:00. Kæmpere der skal kæmpe i eftermiddagsblokken og kun i 
denne kan derfor vente med at veje ind til efter 1200. Det vil 
være muligt for kæmpere i eftermiddagsblokken at veje ind om 
morgenen, dog under forudsætning af at ventetiden for U12, 
U18 & U21 kæmperne ikke er ”lang”. 
 

Tilmelding 
Tilmelding skal ske gennem djuportalen.dk senest lørdag 
den 4. november 2017. Eftertilmeldinger accepteres ikke, 
hvorfor du bedes kontakte formanden for stævneudvalget 
Thomas Hansen (thomas.hansen.privat@hotmail.com) i god 
tid inden tilmeldingsfristens udløb, hvis du oplever 
problemer med djuportalen.dk.  
 
Der henstilles til, at det alene er klubledere, som kontakter 
Thomas Hansen. Kæmpere og forældre bør tage kontakt til 
deres klub, som kan afhjælpe eventuelle problemer med 
tilmeldingen. Det er ikke muligt at tilmelde kæmpere uden 
gyldig licens, og det er ikke muligt at tilmelde kæmpere 
udenom djuportalen.dk. 
 
Tilmeldingsgebyret er 100,- for U12 og 150,- for øvrige. 

  



 

 

Judo Danmarks stævneudvalg: Danmarksmesterskaberne 2017 

Gode råd 
 
DM er et stort stævne, hvor der bliver afviklet rigtig mange 
judokampe. Der vil være skærme, hvor man kan se de næste 10 
kampe på alle 6 måtter. Det er vigtigt at holde sig orienteret 
der, så man er klar når det er ens tur til at kæmpe. Man kan 
ligeledes følge med på www. judostaevner.dk  
 
Under afviklingen af stævnet, vil det være svært at være meget 
præcis om hvornår de enkelte puljer går i gang, så hold jeres 
kæmpere klar i det tidsrum deres alderskategori kører og hold 
øje med skærmene. Så vidt det er muligt vil vi annoncere 
kommende puljer. 
 
Der er en rigtig god restaurant/cafeteria, som tilbyder 
morgenmad, frokostbuffet, aftensmad, sandwiches, salater, 
pastasalater, varme snacks m.v. så man kan fylde depoterne op 
i løbet af dagen. 

Sjelle-Skjørring 
Judoklub 

 
Sjelle-Skjørring IF Judo er en del af Sjelle-Skjørring 
Idrætsforening, judo afdelingen er en afdeling med 60 
meget aktive medlemmer, som brænder for judoen. 
 
Sjelle-Skjørring IF Judo afholder DM for anden gang i 
klubben historie. 
Vi vil gør alt for at gøre det til en hyggelig festdag i judoens 
tegn. 
 
Vi glæder os til at se dig til DM 2017 i Skanderborg den 11. 
november! 


