Dansk Jiu-Jitsu og Selvforsvars Forbund
Sikkerhed – Sundhed – Socialt samvær – Personlig udvikling

Referat af TU møde 12. oktober 2009
Mødet afholdtes i Esbjerg kl. 11.30 – 14.30
Tilstede: Brian Vidgaard, Anders Friis og Jan Kirkegaard
Seminar om
problemteknikker

Udskudt pga. deltagerantal (3-4 deltagere). KU er blevet bedt om
at finde en ny dato i foråret 2010
Tovholder: Jan

Adgangskursus til
nationalgraduering
22. nov. 2009

Der arbejdes på at få en indbydelse ud hurtigst muligt. Kurset
giver 10 point.
Tovholder: Brian og Anders

DJSFs juletræning og
julefrokost,
12. dec. 2009

Instruktør Boe Byvard, 4. Dan, fra DJU Jiu Jitsu

Teknisk kursus,
5./4. kyu,
30. jan 2009

Instruktør; Brian Vidgaard. Reserveinstruktør: Anders Friis

Evaluering af
gradueringskursus,
okt. 2009

Samlet set gik kurset fint.

Arrangementet foregår i Kodokan, Odense

Tovholder: Anders

Punkter til opfølgning:
-

-

-

Selvom der kun er 9 kursister, skal de opdeles i grupper
efter erfaring, så der bliver muligt at få alle kursister i
rollen som gradueringsdommer. Der skal sørges for, at der
er figuranter nok til denne opdeling (dvs. mindst 4)
Mad: Vi opretter en tråd i DJSFs hjemmeside-debatforum
for at afklare, om standarden på mad skal højnes mod evt.
brugerbetaling (Jan)
”Børnegraduering” er et fokus for gradueringskurset en
gang hvert andet år. Fremover vil alle gradueringskurser få
et fokus (f.eks. ”teknisk forklaring”)

Nationalgradueringskursus
6. mar. 2010

Tovholder: Brian

National-graduering,
6. mar. 2010

Tovholder: Brian.

Gradueringskursus
7. mar. 2010

Fokus: ”Teknisk forklaring”
Tovholder: Brian

DJSF’s vision: Det er DJSF’s vision, at medlemmerne gennem
deres medlemskab øger deres tillid til fysisk formåen samt øger
deres sociale kompetencer med større selvtillid og åbent sind til
følge.

Derudover er det DJSF’s vision, at forbundet vil fungere som et
netværk for forbundets medlemmer, så medlemmerne vil
betragte forbundet som et netværk til anvendelse i hverdagen
samt et forum for socialt samvær.

Dansk Jiu-Jitsu og Selvforsvars Forbund
Sikkerhed – Sundhed – Socialt samvær – Personlig udvikling

Træning i pensummets
kombinationer

Planlægges afholdt i foråret 2010 (apr./maj./jun.). Målgruppe: alle i
DJSF.
Jan beder KU finde dato og sted.
Tovholder: Jan

Ny teknik til
frontspark, 2. Kyu

De eksisterende forslag og nye tilføjelser blev trænet:
Mulige teknikker nu:
A.
B.
C.
D.
E.

Forslag fra Carsten P. Andersen (+ ny variant: A1)
Forslag (nr. 1) fra Brian Vidgaard
Forslag fra Carsten Schau
Forslag fra Holstebro
Forslag (nr. 2) fra Esbjerg

Forslag A, B, C og D er tilgængelige via debatforum på djsf.dk
Brian søger om tilladelse til at gøre forslag A1 og forslag E
tilgængelige, så alle danbærere kan vurdere dem.
Kursus for laveste
bæltegrader

Foreløbige input (fra Jan): De lavtgraduerede har ikke selv mange
forslag. De ved nok ikke rigtig hvad der kan lade sig gøre, og hvilke
muligheder der findes. Tanken om kombinationer af
pensumteknikker faldt i god jord.
Brian og Anders: spørger nogle udøvere, hvilket tema de kunne
tænke sig. Deadline: næste TU-møde.

Hvervning af
instruktører

Kata-DVD

Pensum beskrevet i
langform og på DVD
Næste møde

Et nyt system sættes i gang, så det afprøves i 2010 (tidligere TUreferat i 2009). Instruktører informeres direkte i løbet af oktober.
Tovholder: Jan
DVD med DJSFs kata til 2. Dan, 3. Dan 4. Dan og 5. Dan er
udarbejdet, og udsendt til bedømmelse. Få bedømmelser er
modtaget, men mange flere ønskes.
Skriftlig beskrivelse af disse kata forventes påbegyndt derefter.
Tovholder: Jan
I efteråret udsendtes DVD med 2. Dan pensum. Dermed er der
udsendt langformspensum til 5. Kyu, 4. Kyu, 3. Kyu og 2. Kyu samt
DVD til 1. Kyu, 1, dan og 2. Dan.
23. jan. 2010 i Odense.

Referent
Jan
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