
K.U.L - med mentorer

INBJUDAN - MENTORPROGRAM

Svensk Judo - en idrott i världsklass
DU som vill vara med och utveckla din egen och Svensk Judons framtid!

Bli en av våra deltagare i projektet;

K.U.L - med mentorer
Svenska Judoförbundet startar KUL Adept - Mentorprogram till  våren  för dig 
som är tjej/kvinna  i  åldern 18 år och uppåt. Du ska också ha ett intresse i att 

medverka till att vi lyckas nå målen i vision 2020 i Svensk Judo.



K.U.L - med mentorer
Projektet är ett led i ”Vision 2020” med målet att svensk Judo ska ha 
2000 fler tjejer, kvinnor jämfört med årsskiftet 2011/2012.

Ökad jämställdhet
Syftet är bl.a. att öka representationen av kvin-
nor i ledande positioner, på klubb-, distrikts- och 
nationell nivå, stärka det kvinnliga nätverket på 
nationell nivå samt skapa en plattform för fram-
tida nationella och internationella projekt.

För vem? 
Du tjej/kvinna som har möjlighet att bli antagen 
till utbildningen ska ha fyllt 18 år och vara med-
lem i en svensk judoklubb. Varje klubb får delta 
med max två tjejer som bedöms ha intresse av 
att kunna medverka och närvara på alla delar 
av utbildningen. 

Ett år, med start i maj 2016
Projektet pågår från maj 2016 – maj 2017, 
under den perioden är det totalt 2-3 nationella 
träffar. Dessa träffar pågår 1- 2 dagar på helger. 
Du förväntas också att träffa din mentor minst 
1 gg i månaden (fysiskt) och/eller ha kontakt 
genom skype/telefon.

Vi har plats för 10 adepter som SJF rekryterar 10 mentorer till, så först till kvarn…
Svenska Judoförbundet och KUL-projektet står för alla mentorers rese- och logikostnader. Varje 
antagen adept får rese- och logikostnader täckta genom bidrag från Idrottslyftet till sin judoklubb. 
Det du själv behöver bidra med är din tid!

Ansökan och projektstart: 
Din ansökan skickar du via mail till gs@judo.se, senast den 14 april. Skriv ”KUL mentorprogram” 
som ämne för ditt mail. Ange; Namn, ålder, klubbtillhörighet och varför just Du/ni ska få delta, vad 
du intresserar dig mest för inom svensk Judo samt exempel på tidigare meriter inom judo och/eller 
ledarskap. Besked om du blir antagen får du inom en vecka. Första träffen är den 5 maj i Lund.

Har Du frågor eller vill veta mer är du välkommen att höra av dig till Svenska Judoförbundets 
kansli: Erik Vesterlund, erik.vesterlund@judo.se, tel: 018-430 05 11 
Eller fs projektledare för K.U.L: kristiina.pekkola@judo.se eller helene.karlsson@judo.se. 

Hoppas Du tycker detta låter intressant 
och vi ser fram emot att höra av Dig!       

Mentorer
Kallas de som coachar, ger råd och vägledning för 
någon som är på väg att anta en utmaning, ta på sig 
ett uppdrag eller utvecklas i största allmänhet. Mentorn 
har oftast själv erfarenhet av liknande utmaningar upp-
drag eller utvecklingsprocesser. Ordet ”mentor” kom-
mer från Homeros verk ”Odysséen” där Odysseus bad 
sin rådgivare Mentor ta hand om sin son Telemachos 
när han deltog i det Trojanska kriget. 

Adepter
Kallas de som får coachning, råd eller vägledning från 
en mentor i syfte att lyckas med en utmaning, underlät-
ta ett nytt uppdrag eller få hjälp med personlig utveck-
ling. Adepten behöver inte ha någon särskild kunskap 
eller position - bara en vilja att lära och utvecklas. Or-
det ”adept” kommer av latin: adeptus och betyder ”som 
ernått något”. Numer används ordet ofta som synonym 
för en lärjunge eller elev i mer allmän betydelse.


