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Tilstede: René Steensen, Kurt Kristensen, Jan Kirkegaard 
 
 
Selvforsvarskursus 30. april 
Status: tilmeldingen er begyndt. 
René er tovholder 
 
 
Børnegradueringskursus 6. marts 2005. 
Kurset blev afholdt med 9 deltagere. Både instruktører og kursister gav udelukkende positive 
tilbagemeldinger. Kursisterne var især glade for, at alle fik lejlighed til at prøve at dømme en 
figurantgraduering. TU vil fremover tilstræbe, at alle kursister kommer til at dømme en 
figurantgraduering, både på børnegradueringskurser såvel som på almindelige gradueringskurser. 
Gradueringskurset oktober 2006 vil blive afholdt som et børnegradueringskursus og derefter vil 
oktoberkurset hvert andet år blive afholdt som børnegradueringskursus. 
 
 
Nationalgraduering 5. marts 2005 
Alt forløb tilfredsstillende 
 
 
Nationalgradueringskursus 5. marts 2005.  
Stor tilfredshed med Helle Winthers instruktion. 
Alt forløb tilfredsstillende. 
På indbydelsen skal der indsættes link til listen over personer med gradueringsret, så det er let for de 
potentielle kursister at orientere sig om, hvorvidt deres gradueringsret er ved at udløbe. 
 
 
DJSFs vision, mission og værdier 
Jan laver oplæg til, hvordan vision, mission og værdier indskrives i manualerne til tekniske kurser (og 
evt. gradueringskurser). Behandles på næste møde. Instruktørerne på årets voksen-sommerlejr vil blive 
bedt om at gøre deres respektive elever bekendt med DJSFs vision, mission og værdier. 
 
 
Teknisk kursus, 2. dan. 
Kurset måtte aflyses i februar 2005 pga. for få deltagere. Dette kursus vil aldrig opnå mange deltagere, 
idet der er krav om min. 1. dan for deltagelse. 
Som et forsøg, vil kurset blive slået sammen med kurset i 5.kyu og 4. kyu, september 2005, således at 
begge kurser afholdes samtidig med 2 instruktører. Emnet genoptages på næste møde. 
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Manualer til kurser. 
Manualer er under opdatering. Arbejdet har ikke højeste prioritet p.t. 
 
 
Øget samarbejde med Koordineringsudvalget. 
Visse opgaver i forbindelse med afholdelsen af TUs kernekurser vil fremover bliver løst af 
koordineringsudvalget. TU takker koordineringsudvalget for den hjælpende hånd. 
Jan kontakter Bjarne ang. overdragelse af opgaver . 
 
 
Videomateriale til gradueringskurser. 
Kenneth Jensen, Sportscentrum, har indvilliget i at hjælpe TU med fornyelse af videomateriale mm., til 
brug ved gradueringskurser. Jan kontakter Kenneth. 
 
 
Stamkort på jiu jitsu udøvere. 
Et stamkort med persondata og f.eks. dommerbedømmelse fra gradueringskurser, tilbagemelding fra 
seneste nationalgraduering og instruktørbedømmelse fra uddannelseskurser er blevet efterspurgt, som 
redskab for instruktører på uddannelseskurser, tekniske kurser, gradueringskurser og ved 
nationalgradueringer. 
TU har forbehold overfor brug af stamkortet ved nationalgradueringer, men kan derudover tilslutte sig 
forslaget. 
Emnet genoptages på næste møde. 
Under alle omstændigheder skal vi have lavet et tilbagemeldingsskema, som vil gøre det lettere for 
gradueringskommissioner at give skriftlige tilbagemeldinger. Opgaven skal uddelegeres og have en 
deadline på næste møde. 
 
 
Langformspensum, 4. kyu 
Arbejdet påbegyndt. Vi nåede de første 6 teknikker 
 
 
Næste møde: 
Sandsynligvis søndag den 8. maj 
 
 
 
Hermed en stor tak til René Steensen, Holstebro, for hans positive arbejde i Teknisk Udvalg gennem 
de seneste 2 år og velkommen til Carsten Vester, Vejle, som nyt medlem i Teknisk Udvalg. 
 
 
 
 
Referent: Jan 


