Næstved d. 26. april 2021

Selvforståelse og identitet

Dette indlæg er fremsendt på vegne af instruktørerne i Budo Næstveds Jiu-jitsu
afdeling i forbindelse med Budo Næstveds generalforsamling torsdag d. 27. maj
2021.

Budo Næstved er en af Næstveds ældste kampsport foreninger. Klubben blev
grundlagt i 1954 og startede som Judo klub med Navnet ”Næstved Judoklub”. I løbet
af 1970’erne kom Jiu-jitsu til klubben og klubben ændrede i den anledning navn til
”Næstved Judo og Jiu-jitsuklub”. Ca. 40 år senere blev klubben udvidet til også at
kunne tilbyde undervisning Aikido, hvorfor klubben ændrede navn til ”Budo
Næstved”. Senest blev klubben yderligere udvidet med Systema.

Ordet ”budo” er den japanske betegnelse for kampkunst, der er en fælles betegnelse
for de stilarter der kommer fra Asien.

Budo Næstveds nuværende logo, der fornyeligt er blevet indført, mener vi som
instruktører i Jiu-jitsu afdelingen ikke er med til at identificere klubben som en
kampsportsforening, samt at vi ikke føler at klubbens nuværende logo er med til at
styrke det enkelte medlems tilhørsforhold til klubben. Det eneste, der knytter vores
nuværende logo til klubben, er navnet der står skrevet hen over.

Derfor fremsætter vi instruktører i Jiu-jitsuafdelingen forslag om, at der skal udvikles
et logo, som er let identificerbart, relatere til den ”sport” der bliver udøvet i klubben
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og vigtigst af alt, at det fremtidige logo er et logo som det enkelte medlem har et
tilhørsforhold til, samt man med stolthed kan bære på sin GI.

Et klublogo er med til at definere klubbens ånd. Den ånd, som vi mener klubben har /
har haft, er ikke repræsenteret i det nuværende logo.

Vi har ikke en konkret løsning eller et nyt logo, som er klar til at blive indført. Dette
indlæg er ment som anledning til en debat om klubbens identitet og selvforståelse
mellem klubbens bestyrelse, instruktører og medlemmer. Vi mener dog at starte med
klubbens ansigt udadtil (logoet) er det rigtige sted at starte.
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