
2019-11-17 

Wemmenhögs Budoförening  Vaktgatan Org nr 802433-0535 
Hemsida: www.wemmenhogsbudo.se 274 23 Skurup Bankgiro 5927-9737 
e-post: wemmenhogsbudo@gmail.com   
 

Wemmenhögs Budoförenings värdegrundWemmenhögs Budoförenings värdegrundWemmenhögs Budoförenings värdegrundWemmenhögs Budoförenings värdegrund    

 

Vi följer idrottens värdegrund och bygger vår verksamhet på Judons 
kodord. 

Detta innebär att samtliga styrelsemedlemmar, tränare och ledare 
skall ha detta som en aktiv del i sitt ledarskap i föreningen och jobba 
för att aktivt sprida detta till medlemmarna 

 

 

Idrottens värdegrund 
 

Glädje och gemenskap  
Glädje och gemenskap är starka drivkrafter för att idrotta. Vi vill bedriva och utveckla all verksamhet så 

att vi ska kunna ha roligt, må bra och prestera mera.  

 

Demokrati och delaktighet 
Föreningsdemokratin innebär att alla medlemmars röst har lika värde. Delaktighet innebär 

att alla som deltar får vara med och bestämma om och ta ansvar för sin verksamhet. 

Demokrati och delaktighet ska utövas jämställt och oavsett bakgrund.  

 
Allas rätt att vara med  
Allas rätt att vara med innebär att alla som vill ska kunna vara med utifrån sina förutsättningar. Alla som 

vill, oavsett nationalitet, etniskt ursprung, religion, ålder, kön eller sexuell läggning samt fysiska och 

psykiska förutsättningar, får vara med i föreningsdriven idrottsverksamhet.  

 

Rent spel  

Rent spel och ärlighet är en förutsättning för tävlande på lika villkor. Det innebär att följa 

överenskommelser och leva efter god etik och moral. Detta inkluderar bland annat att aktivt 

arbeta mot doping, matchfixing, osund ekonomi och annat fusk samt mot mobbing, 

trakasserier och våld såväl på som utanför idrottsarenan.  
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Judons värdegrund är densamma oavsett var i världen du än tränar judo. Internationella 
Judoförbundet, IJF, ställer sig bakom värdegrunden och det finns flera originaltexter med 
tankar och reflektioner från judons grundare, prof. Jigoro Kano kring värdegrundens olika 
delar. De olikheter som kan finnas mellan olika versioner beror oftast på den tolkning som 
alltid görs i varje översättning från ett språk till ett annat. 

Så här formulerar vi i svensk judo den värdegrund som genomsyrar vår sport: 

• Artighet, det är att alltid uppträda korrekt mot andra. Det spelar ingen roll vem du är, 

var du kommer ifrån, eller vad som gjort att just du är här. Alla människor är värda 

att bemötas med artighet. 

• Hederlighet, handlar för judoutövare om att hålla det vi lovar. Att vi alltid håller de 

överenskommelser som vi gör med den vi tränar med och att den kan lita på att vi 

ska hjälpa varandra att bli bättre tillsammans. Att varje judoutövare har ett ansvar för 

välbefinnandet hos den som den tränar med. 

• Mod, det är att våga göra det som är rätt även om det också finns rädsla. Vi tränar på 

att vara modiga varje träning då vi prövar saker som vi ännu inte lärt oss helt eller när 

vi låter oss bli kastade. Judoträning är att våga bjuda på sig själv och att våga pröva 

det som vi lärt oss. 

• Respekt, genom att visa respekt skapas förtroende. Det handlar om att vara lyhörd 

och tålmodig och respektera andra människor. Respekten för varandra är en av de 

viktigaste och kanske mest framträdande grunderna för judo. Vi visar vår respekt på 

varje träning genom att alltid buga till den vi tränar med, till vår grupp och också till 

vår klubb/träningslokal. 

• Självkontroll, att i alla situationer kontrollera sitt uppförande och sitt humör. När vi 

tränar på teknik övar vi oss hela tiden i att ha god kontroll på både oss själva och den 

vi tränar med. När vi övar på kampmomentet eller tävlar kommer vi att både lyckas 

och misslyckas, både vinna och förlora. Alla de situationerna kan vi lära oss något av 

utan att tappa kontrollen över vårt uppförande. 

• Vänskap, är det yttersta målet med judo. det handlar om att skapa en miljö som 

motverkar negativt grupptryck och mobbing. Genom att vara fysiskt väldigt nära 

varandra på judoträningen är det lättare att utveckla en vänskap. Vi relaterar också 

till en människa i taget – vår träningspartner – men med flera olika i vår grupp på 

varje träning. Det skapar bra förutsättningar för en god och växande vänskap. 

• Ärlighet, det är att säga vad man tycker utan att såra någon, tala osanning eller ha 

dolda syften. När vi tränar judo så behöver vi ofta ge varandra feedback och hjälpa 

varandra att bli bättre och utvecklas. Eftersom judo alltid utövas i grupp så behöver vi 

även hjälpa varandra att fungera så bra som möjligt i gruppen också. 

• Ödmjukhet, det är ödmjukt att känna till både sina styrkor och sina svagheter och 

agera utifrån den kunskapen. Alla på en judoträning är lika viktiga och lika välkomna 

oavsett grad, kunskapsnivå eller tidigare erfarenhet. En viktig princip inom judo är att 

ömsesidig hjälp leder till ömsesidig välgång. 
 


