Beretning
Jeg kan med fuldstændig sindsro sige, at jeg ikke på noget tidspunkt havde forestillet mig
en førstesæson som denne i Skjern Judo Klub. Nu kender jeg jo ikke jeres tanker, meeen
jeg tror, at I har det langt hen af vejen på samme måde.
At vi fik en forhindring som denne vi oplever i øjeblikket, havde ingen af os kunnet forudse.
Men Judo, som for mange af os er mere end bare en sport, er en måde at leve på. Det er lidt
ligesom når vi bliver kastet, så lærer vi at rejse os igen. Vi rejser os og lærer af det. Lige nu
er vi kastet, vi rejser os og lærer, så vi står bedre i fremtiden.
I kender vores historie. På kort tid, ja man vel næsten sige på en halv sæson, er vi støt
vokset, og det er både på voksenholdet og børneholdet. Generelt er det sammenhold,
loyalitet og stabilitet, der gennemsyrer vores klub.
Når vi ser på børneholdet er det dejligt, at se vores børn der helt åbent tager imod, ikke bare
teknisk undervisning, men også på kort tid lærte at kende til, at der er en tid til at lege, en
tid til at kæmpe og en tid til stille at lytte og lære.
Voksenholdet er på et niveau, som jeg nok først havde forventet om 1-2 år, her tænker jeg
ikke specielt på bæltegrader, men mere mentalt og holdånden.
På begge hold har både Morten og jeg oplevet virkelig sultne nye Judokaer, der bare vil
mere og mere. Som træner er det helt fantastisk og noget som vi sætter stor pris på og ikke
tager for givet. Både Morten og jeg har, siden vi grundlagde klubben i fællesskab forsøgt at
yde vores bedste for vores alles bedste.
Inden vores ufrivillige træningspause deltog vi, med en tilslutning som de fleste andre
judoklubber ser med beundring på, i to stævner. Jeg kan næsten ikke finde ord for, hvor
stolt jeg var og er over jeres indsats, opbakning og tilslutning. Det var jeres første
Judostævne ud af mange. De andre klubber kigger nu en ekstra gang, når de skal møde en
kæmper fra Skjern Judo klub, jeres medaljer, jeres flotte rene judo og jeres kampånd viser
hvorfor. For man kan godt lære bare at vinde kampe. Men at lære at vinde med flot judo er
det der gør forskellen, det lagde mange af jer mærke til, specielt oplevede vi det til stævnet i
Herning.
Vi er en klub i udvikling. Bestyrelsen i klubben forholder sig vedvarende og kritisk til om der
er noget vi kan gøre bedre og anderledes, så klubben kan blomstre op og blive en bedre og
mere velkonsolideret judoklub. Vi rykkede fra Kulturcenteret til Amagerskolen, et ryk der
var mange overvejelser omkring og noget vi løbende evaluere på. Vores drøm er at få et
lokale med faste måtter og et rum der er bygget til kampsport, nu må vi se hvad tiden
bringer.
Når man ellers som kjøwenhavner kommer til Vestjylland og prøver at give noget af sig selv,
må jeg bare sige TAK. TAK for jeres tilslutning til klubben. Alt jeres frivillige arbejde på alle
planer. Vi oplever en stor opbakning fra alle forældre på børneholdet og de voksne og unge
på voksenholdet. Steen har valgt, at han gerne vil gå ind i bestyrelsesarbejdet, noget som
klubben i sin udvikling har brug for og på sigt vil der også være brug for flere der løfter
nogle af kerneopgaverne i klubben. Tak Steen. Svend tager også en tørn for klubben og har
en revisionsopgave i forhold til vores regnskab. Tak Svend. Klubben fik foræret en masse
træningsmåtter, som alle har mulighed for at låne, specielt i denne tid, dem har Jannik
opmagasineret. Tak Jannik. Mange har budt ind med hjælp. Tak til hver og en af jer, der er
brug for jer fremover.

Reelt set kommer vi ikke igang med træning nu, men vi følger udviklingen tæt og glæder os
til at komme igang med det, der helt sikkert bliver en virkelig fed ny sæson.
Morten og jeg fylder mere Judo i jer og nogle af jer vil også sikkert komme til at tage mere
del i at give Judo videre til andre. Noget der er en naturlig del for nogle og det bakker
Morten og jeg 100 % op omkring og glæder os til.
På japansk hedder klubbens grundlæggende motto Jita Kyoei. Råt oversat betyder det
noget i retning af ”til fælles opbygning og fremgang” eller forklaret ”det jeg gør for at gøre
mig selv bedre, gør også dig bedre”.
Tak for fællesskabet, det giver god ro i maven i forhold til vores fælles fremtid.

