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Formandens beretning for 2014 

Generalforsamlingen 2015 

Indledning 

Klubben har to ligeværdig repræsenterede kampsporter: Ju-Jutsu og Aikido. De er begge organiseret under 

DJU - Dansk Judo og Ju-Jitsu Union. Beretningen suppleres med udvalgsberetninger for aikido og ju-jutsu. 

Medlemstal 

Ved 31.12.2014 tæller klubben 138 medlemmer, heraf 130 aktive. 79 aktive under 25 år og 61 aktive over 25 

år. Det er en stigning fra 131 medlemmer i 2013.  

Ju-Jutsu har lagt de to børne- og ungdomshold, U9 og U14, sammen, og udnytter instruktørene bedre, og det 

skaber en fælles holdånd.  

Aikido har et stort og stadig voksende seniorhold, samt et stort U14 hold. Sidste år blev der oprettet et hold 

for de mindre børn under 10 år. Det går stadig rigtig godt.  

Lokaleforhold og træningstider 

Træningsplan er den samme som 2013, således ju-jutsu mandag og onsdag, og aikido tirsdag og torsdag. 

Fredag og weekenden er fælles tider for begge stilarter, hvor der trænes specialtræninger og weekend-lejre.  

 

Kampsportslokalet fungerer uændret, og godt, og det er en bonus at have et klubrum lige ved siden af. Det er 

dog klart, at der mangler nogle opgraderinger af lokalet, så den daglige brug optimeres.  

- Indgangen gennem de små og tidligere squash døre skal ændres til et bredere indgangsparti, der 

samtidig kan låses af. De nuværende døre kan ikke aflåses, og kommunen har opgivet at gøre noget 

ved det. Nu gør vi selv noget ved det, og vil foreslå at bidrage økonomisk til en bedre løsning.  

- Ventilation/kvik-udluftning af lokalet er ikke tilfredsstillende, og ikke egnet til når vi træner mange 

på måtten. Klubben vil arbejde på at få skabt udluftning via tagvinduer og/eller et vindue i 

endevæggen ud mod P-pladsen.  

- Endelig har vi en donation fra Herlev Bladets Fond, til udsmykning af den store væg, som vi endnu 

ikke har indløst. Det vil der blive arbejdet videre på. 

Instruktører 

Ju-Jutsu 
Simon Grützmeier er ledende instruktør i ju-jutsu. Tak for det store læs du trækker. I 2014 har Jesper 

Hoffman også været fast på en gang om ugen. Jesper er en vi kunne tænke os at satse mere på. Blandt de 

altid motiverede ungdoms-medlemmer skal vi finde fremtidens talenter. 

 

Gruppen omkring ju-jutsu skal have stor ros for at have fastholdt den gode udvikling.  

 

Aikido 
Herlev Aikido træner stilarten Tendoryu Aikido. En ægte japansk aikido-stil guidet af Shimizu Sensei, 

Tokyo.  
Tim Jensen er klubbens og Tendoryu Danmarks ledende instruktør og 4.dan. Alligevel har han også 

fokuseret på juniorgruppen, og i 2014/2015 fortsat den store junior-gruppe fra forrige sæson. Kathrine, 

Rasmus, Morten har deres egne junior- og ungdomshold. Det er rigtig flot, og vigtigt at involvere flere af 

klubbens dygtige medlemmer i instruktør-rollen.  

 

Flot indsats af hele aikido-gruppen. 
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Ledelsen 

Der har også været fokus på at fastholde aktiviteter for medlemmerne, fremdriften i gradueringer og 

kampresultater i ju-jutsu, samt den fortsatte udvikling og tilgang af instruktører i aikido. Der er strammet op 

på medlemskontingenter. Det kan ses positivt på økonomien. 

 

Forældreopbakning. Der mærkes en stor opbakning og interesse fra forældrene til ungdomsholdene, både i 

aikido og ju-jutsu. Det vil vi godt sige tak for. Det betyder meget for motivationen, at I viser interesse. 

 

Fra november 2013 har de to stilarter dannet selvstændige ledelsesgrupper, der refererer til klubbens 

bestyrelse. I bestyrtelsen sidder repræsentanter for både ju-jutsu (Simon) og aikido (Kathrine) ud over 

formand (Martin), næstformand (Christian) og kasserer (Tim).  

 

Aikido-gruppen er selvkørende, og her leverer Kathrine et stort arbejde og er et forbillede for mange med sin 

altid seriøse indsats og sprudlende glæde. Tak til aikido-gruppen i øvrigt for et godt arbejde. 

Det har ikke lykkedes at danne en ligeså velfungerende ju-jutsu gruppe, selvom Simon har gjort meget for at 

involvere nye kræfter. Tak for indsatsen. Bestyrelsen vil indtil videre hjælpe gruppen med de nødvendige 

opgaver, f.eks ny web-site. 

Jeg vil særlig takke Tim Jensen for hans store og vedvarende arbejde som kasserer, og drivkraft i mange 

tiltag i klubben, både som kasserer, leder og instruktør. Der er behov for hjælp til de mange administrative 

opgaver, som ikke behøver at blive løst af kassereren.  

Christian Koerner har gennem mange år leveret en flot web-side til aikido, taget fotos, og giver bestyrelsen 

styring og struktur. Tak for din indsats. 

 

Resultater, udvikling  

Der henvises til aikido og ju-jutsu udvalgsberetninger. 

 

Dog vil jeg her honorerer Rasmus Torp for 2.dan aikido på sommerlejren 2014 i Tyskland. Tillykke! Du er et 

stort talent, ikke kun i Herlev og Danmark, men også målt på det internationale niveau. 

Aktiviteter 

Aikido 
Herlev har i 2014 været godt repræsenteret ved store træningslejre i Tyskland, dels weekender dels 

forårslejren og sommerlejren. Nationalt har der været træningslejre i Fredericia og Herlev, og internationalt i 

Tokyo, Japan. Danmark og især Herlev, og Tim Jensen i særdeleshed, holder et højt niveau, som også 

anerkendes på de udenlandske lejre og i Japan. Shimizu Sensei, Tokyo gæster i marts 2016 igen Herlev 

Aikido på en weekend lejr. Sidst var i 2009. Det er en stor ære. 

 

Ju-Jutsu 
Vi var også med på sommerlejren 2014 med en gruppe U14 og enkelte seniorer. 

 

Fremgang 

Klubben har en stabil position i Herlev, Danmark og internationalt (aikido), god økonomi og solide kræfter 

til at skabe aktiviteter. Men nogle opgaver hænger på for få, og især kasserer-posten og Tim. Det vil der 

blive gjort noget ved med nyt medlemssystem og professionel økonomi-hjælp. Simon trænger også til hjælp 

med ju-jutsu gruppen. 

 

Skinderskovhallen giver synlighed i et åbent idrætsmiljø, og det kan vi stadig få mere ud af.  

 

Tak til de mange, der har lagt kræfter i klubben.  
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Det helt afgørende for klubben er: 

- Styrke ledelsen. 

- Fortsat at udnytte vores gode lokaleforhold og klubrum. 

- Fastholde og udvikle instruktørgruppen. Fokus på ju-jutsu. 

- Fortsætte den gode økonomi. 

- Fokus på kommunikation internt i klubben, og eksternt, især websiderne. 

 

 
 

Martin Hyldtoft 

Formand 
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