Referat af TU møde 20. november 2005
Mødet afholdtes i Odense, kl. 13.00 – 17.30
Tilstede: Carsten Vester (CV), Kurt Kristensen (KK), Jan Kirkegaard (JK)

Evaluering af årets afholdte kurser: Deltagerevalueringer fra følgende kurser blev gennemgået: Teknisk
kursus, 3. sept (2.dan og 5./4. kyu); Nationalgraduering, oktober; gradueringskursus, oktober;
Selvforsvarskursus, 29. okt. og Katakursus, 5. nov.

Næste selvforsvarskursus (nr. 3): Næste kursus bliver formentlig i april/maj 2006-(CV snakker med
koordineringsudvalget (KU) om dato og sted). Strukturen fra Selvforsvarskursus 2, med tre forskellige
”poster” genbruges. Emnerne er foreløbig (1) angreb i mørke, (2) forsvar i dagligt miljø, f.eks. gågade
(anvendelse af forhåndenværende genstande som hjælpemidler i forsvaret), (3) forsvar i/ved en døråbning
(evt. til trappe). Der lægges en tråd i forum på www.djsf.dk, så alle kan komme med input til andre
emner. (JK) Det kommende kursus påbegyndes en lørdag og afsluttes søndag formiddag med en
gradueringstræning

Katakurser: I øjeblikket er der ingen fast rytme for afholdelse af katakursus, ligesom der f.eks. er for
tekniske kurser. CV beder KU lægge et katakursus fast til afholdelse en gang årligt.

DJSFs værdier: Værdierne er siden sommerlejren i varierende grad blevet formidlet ved de afholdte
kurser. Det er især naturligt at fokusere på ”sikkerhed” i forbindelse med træning, mens ”socialt samvær”,
”sundhed” og ”personlig udvikling” ikke så let bliver en naturlig del af undervisningen. TU vil opfordre
bestyrelsen til, i et større forum, gerne et dankollegiemøde, at formidle hvordan værdierne ønskes
fremhævet ved kurser og træninger. (ansvarlig: JK)

Tilbagemeldingsskema vedr. nationalgraduering: 2 forskellige skemaer blev udfærdiget i foråret, og de
er nu blevet afprøvet ved de seneste nationalgradueringer. Det ene skema er nu fravalgt.
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4. kyu langformspensum: Dette blev fin-pudset og er nu klar til behandling i dankollegiet. (ansvarlig:
JK)
5 point skalaen: Der mangler en beskrivelse af, hvad man giver 1, 2, 3, 4 eller 5 point for ved
gradueringer. På opfordring har Maja Sparre lavet en sådan beskrivelse til TU, som fremover vil blive
anvendt i undervisningen på gradueringskurserne. Beskrivelsen vil blive mailet til alle DJSFs
gradueringsberettigede. (ansvarlig: JK)
Seminar i kata til 5. dan: Der mangler klare retningslinjer for udførelsen af jiu jitsu kataen til 5. dan. En
udøver ønsker at blive gradueret til 5. dan i løbet af 2006, så der er behov for klare retningslinjer nu. Alle
personer med nationalgradueringsret vil derfor blive inviteret til et et-dags-seminar, hvor retningslinjerne
skal fastlægges. Seminaret vil blive afholdt den 11. februar 2006, kl. 10-16, formentlig i Kodokan
Odense.(ansvarlig: CV/JK)
Gradueringstræning: I øjeblikket er der ingen fast rytme for afholdelse af gradueringstræninger, ligesom
der f.eks. er for tekniske kurser. En gradueringstræning er en træning, hvor nationalgradueringsaspiranter
kan træne og få hjælp og vejledning til deres forestående graduering. 7. januar 2006 afholdes der en sådan
gradueringstræning i Horsens. CV beder KU lægge en gradueringstræning fast til afholdelse en gang årligt
Tekniske præciseringer: TU ønsker en teknisk præcisering af en gruppe teknikker ved et
dankollegiemøde. JK indsender materiale til Dankollegiets formand.
Ændringsforslag til 5. kyu langformspensum: TU fremsender et ændringsforslag til 5. kyu
langformspensum, som bl.a. vedrører ”generelle bemærkninger” og beskrivelsen af skulderlåsen til
knivstik og føregreb. JK indsender forslaget til Dankollegiets formand.
Plan for instruktører: Behandlingen af punktet udskydes til næste møde.
Senior: Der findes kun ganske få udøvere og instruktører over 40-50 år i DJSF. Hvordan sikrer vi at
udøvere og instruktører ikke stopper med jiu jitsu når de bliver ældre ? - Behandlingen af punktet
udskydes til næste møde.
Næste møde: 26. februar 2006, kl. 13.00 i Herning.

Referent: Jan
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