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9—10 Dan Röd Bälte

1. Ar ghet (Reigi )

7 – 8 Dan Röd/Vit Bälte

2. Mod (Yûki)

1—6 DAN Svart Bälte

3. Respekt (Sonkei)

Med Fallkompetens i arbetslivet ges arbetsgivare förutsä ningar a öka fallkompetensen och
förebygga fall genom e preven vt träningsprogram, Judo4Balance.

Svart bälte innebär a sponsorn bidrar med 10.000kr till Västbo Judoklubb. / per dan grad 1-10

Programmet är utvecklat av en expertgrupp inom Svenska Judoförbundet bestående av en läkare,
tre sjukgymnaster och en arbetsterapeut (samtliga har svart bälte i judo och är erfarna instruktörer), i samverkan med Michail Tonkonogi, professor i Medicinsk vetenskap med inriktning på idro sfysiologi, högskolan Dalarna.

Sponsorn erbjuds då en skylt (A3) i Västbo judos dojo och e omnämnande med logo på vår hemsida .
Svartbältes sponsorn erbjuds även en ”prova på” lek on för 10st av företagets anställda utan extra kostnad.
Prova på kan vara judo, Fallträning eller fysträning. De a genomförs i Västbo judos dojo.

1 Kyu

Brunt Bälte

– Vi kan genom judon erbjuda fysisk träning av balans, explosiv styrka i muskler, och träning i
kroppsuppfa ning. Fallkompetens minskar rädslan a falla, vilket i sin tur leder ll mer avspända
muskler och mindre fallbenägenhet, säger Kris ina Pekkola, förbundsordförande för Svenska Judoförbundet.

4. Hjälpsamhet ‐Vänskap (Yûjyô)

Brunt bälte innebär a sponsorn bidrar med 5.000kr ll klubben.

Fallkompetens i arbetslivet är e unikt samverkansprojekt med AFA försäkring för a förebygga
och minska arbetsskador ll följd av fallolyckor på arbetsplatser, inom ramen för det systema ska
arbetsmiljöarbetet. Genom samarbetet vill båda parterna bidra ll minskat personligt lidande på
grund av fall i arbetet, färre sjukskrivningar och minskade vård- och rehabiliteringskostnader kopplat ll arbetsplatsen och samhället i stort.

Sponsorn erbjuds då en skylt (A3) i Västbo judos dojo och e omnämnande med logo på vår hemsida

2 Kyu

Blå Bälte

5. Självkontroll (Jisei)

Fakta om fall på arbetsplatser
3 Kyu

Grönt Bälte






6. Ärlighet (Makoto)

Grönt bälte innebär a sponsorn bidrar med 3.000kr ll klubben.
Sponsorn erbjuds då en tavla (A3) i Västbo judos dojo och e omnämnande med logo på vår hemsida.

4 Kyu

Orange Bälte

10 500 fallolyckor direkt på golvet eller marken
8 000 fallolyckor på arbetet
2 500 fallolyckor på väg till eller från arbetet
2 000 allvarliga fallolyckor på arbetet

7. Heder / Ära (Meiyo)
Tidsåtgång :

5 Kyu

Gult Bälte

8. Anspråkslöshet‐Ödmjukhet (Kenkyo)

Antal per företag : minimum 10 st deltagare

Gult bälte innebär a sponsorn bidrar med 1.000kr ll klubben.
Sponsorn erbjuds en skylt på våra tavla över mattsponsorer och e omnämnande med logo på vår
hemsida.

6 Kyu

10 ggr á 45-60min per träningspass

Kostnad :

1500 kr /per deltagare

Var:

I vår föreningslokal eller på er arbetsplats i lämplig lokal.

Anmälan ll :

anders.karlsson@vastbojudo.se

Vi Bälte

Vi bälte innebär a sponsorn bidrar med 500kr ll klubben. Sponsorn erbjuds en skylt på våra
tavla över ma sponsorer
9. Sei ryoko Zen’yo

Bästa möjliga användning av kropp och psyke.

10. Jita Kyoei

Ömsesidig hjälp leder ll välgång och förståelse.
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