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Referat af TU møde 4. februar 2006 
Telefonmøde mellem Carsten Vester (CV), Kurt Kristensen (KK) og Jan Kirkegaard (JK) 

Næste selvforsvarskursus (nr. 3): Kurset afholdes 6. -7. maj 2006 i Herning. Tråden i DJSFs debatforum på 
www.djsf.dk overvåges – der er kommet god respons fra flere interesserede. 

5 point skalaen: Den nye beskrivelse af 5-point skalaen er nu udsendt til DJSFs gradueringsberettigede.  

Seminar i kata til 5. dan: Seminaret løber af stablen som planlagt den 19. februar i Herning, umiddelbart efter 
Ulvekursets afslutning. 
 
Ændringsforslag til 5. kyu langformspensum: TUs ændringsforslag til 5. kyu langformspensum indeholder nu 5 
dele: 

1. tredje punkt på listen over ”generelle bemærkninger” ønskes slettet 

2. ændring af beskrivelsen af skulderlåsen i teknik 15 (knivstik) og teknik 20 (førergreb) 

3. Den indledende vending: ”lige før/idet Uke indsætter sit angreb” ønskes gennemført i de teknikker, hvor den 
ikke findes. 

4. Det foreslås, at beskrivelserne af ”frie afslutninger” gøres ens 

5. Forslag til ændring af beskrivelsen af sidehalsgreb, så begge ben må bruges i ryggen på Uke i afslutningen: 

Forslaget behandles på Dankollegiemødet den 18. marts. 

4. og 3. kyu langformspensum: TU afventer Dankollegiets beslutning vedr. ændringer i 5. kyu langformspensum. 
Dankollegiet holder møde den 18. marts, så TU vil påbegynde arbejdet med 3. kyu på møderne derefter.                
4. kyu langformspensum er ikke bearbejdet i Dankollegiet endnu, så dette vil ikke være tilgængeligt på DJSFs 
hjemmeside endnu.  
 
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. 
 
Køreplan til gradueringskursus og nationalgradueringskursus : Køreplanen til gradueringskurset er revideret ud 
fra den respons TU modtog efter seneste gradueringskursus. Derudover er der nu også lavet en køreplan til 
instruktører på nationalgradueringskurser, som vil blive anvendt første gang ved nationalgradueringskurset i marts 
2006. 

Næste møde:  april 2006. 

 

Referent: Jan 


