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Referat af TU møde 1. maj 2005
Mødet afholdtes i Odense, kl. 9.00 – 13.00
Tilstede: Kurt Kristensen, Carsten Vester, Jan Kirkegaard

Vision, mission og værdier: Manualer til gradueringskurser, tekniske kurser og sommerlejren vil
indeholde et papir indeholdende vision, mission og værdier, og et krav til instruktørerne på disse kurser,
om at inddrage vision, mission og værdier i undervisningen.
Teknisk kursus, 2. dan og 5./4. kyu: 3. september skal der afholdes teknisk kursus i 5./4. kyu. Samme
dag, i samme dojo, afholdes teknisk kursus i 2. dan under separat instruktør. Derefter vil den almindelige
turnus af tekniske kurser fortsætte som den plejer.
Øget samarbejde mellem Koordineringsudvalget (KU) og Teknisk Udvalg (TU): KU vil fremover
overtage TUs opgaver med at indbyde til nationalgradueringer, gradueringskurser og tekniske kurser,
opsamle tilmeldinger, kommunikere med den afholdende klub mv. Overdragelsen vil ske gradvist over en
periode på ½- 1 år
Videomateriale til gradueringskurser: Kenneth Jensen, Sportscentrum har indvilliget i at hjælpe TU
med projektet, at skabe et nyt videomateriale, dvs. lave videooptagelser og overføre materialet til DVD.
Projektet har ikke en deadline, men der følges op løbende. (Jan)
Stamkort: TU vil arbejde på at lave stamkort over (først og fremmest) instruktører og andre
højtgraduerede Jiu Jitsu udøvere i DJSF. Vi vil opsamle oplysninger om den enkeltes indsats og resultater
ved gradueringskurser, instruktørkurser mv, for senere at kunne bruge oplysningerne som et hjælpemiddel
i den videre uddannelse af den enkelte udøver. DJSFs medlemssystem (Tirush) vil blive anvendt til
formålet.
Langformsbeskrivelse, 4kyu: Vi har nu langformsbeskrivelse af de første 10 teknikker.
Tilbagemeldingsskema til nationalgradueringer: En skitse blev lavet. Jan laver et udkast, som
forhåbentlig bliver klar til afprøvning ved nationalgradueringerne på sommerlejren.
Sommerlejrmanual: TU er ikke i besiddelse af en manual til sommerlejre og efterlyser hermed alt
skriftligt materiale der måtte findes.
Næste møde: 18. juni, kl. 13.00 i Vejle
Referent: Jan
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Tekniske kurser

Carsten

Nationalgradueringer

Kurt

Gradueringskurser

Kurt

Nationalgradueringskurser

Kurt

Deltagelse i bestyrelsesmøder

Kurt

Kommunikation med andre udvalg

Jan

Skrive og udsende referater

Jan

Videreformidling af evt. nyheder fra TU til resten af DJSF

Jan

Udsendelse af indbydelser samt tilmelding til nationalgradueringer, nationalgradueringskurser,
gradueringskurser

Jan

Nedfældning af evt. forslag til ændringer i gradueringsreglementet

Jan

Vedligeholdelse af data vedr. grad, gradueringsret mv.

Jan

Årsberetning og målsætning

Jan

Indkaldelse og dagsorden til møder i TU

Jan

Revidering af manualer/drejebøger

Jan

Fornyelse af videomateriale til gradueringskurser

Kenneth/Jan

Sommerlejr

Carsten

Dantræninger ifm. Dankollegiemøder

Carsten

Finde instruktører til øvrige arrangementer

Carsten/Kurt

Deltagelse på dankollegiemøder

Alle

Behandling af ansøgninger

Alle

Opgaver fra dankollegiet

Alle

Deltagelse på dankollegiemøder

Alle

Langformsbeskrivelse af pensum

Alle

Ny arbejdsdeling i TU jf. ovenstående.
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