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

Referat af TU møde 24. april 2010
Mødet afholdtes i Odense kl. 13.00 – 16.00
Tilstede: Bjarne Simonsen, Kenneth Jensen og Jan Kirkegaard

Fortræning til 1. kyu

Johnnie B. Rasmussen er tovholder for TU.

1. maj 2010

Carsten Vester og Jesper Mazanti underviser.

Sommerlejr

Bjarne er tovholder på træningsplan og
instruktørbelægning. Endeligt antal instruktører og
fordeling af grader fastlægges efter seneste tilmeldingsfrist
til lejren, 13. Juni. Mindst halvdelen af træningstiden skal
være pensum-træning.

Uge 28, 2010

Nationalgraduering
11. juli 2010
Spark, 2. kyu

Kenneth er tovholder. (Jan sender relevante dokumenter
til Kenneth)
Den nye teknik heder ”Gyaku-Gedan Barai, O-Soto-Gari”
Langformsbeskrivelse blev lavet og udsendes snarest
muligt (Jan). Både den nye og den tidligere teknik kan
bruges ved gradueringer indtil nytår. Derefter rettes
pensummet, så kun Gyaku-Gedan Barai, O-Soto-Gari må
laves til 2. kyu, mens den tidligere teknik til 2. kyu
erstatter teknikken til spark 3. kyu. Kenneth indstiller
langformsbeskrivelsen til godkendelse ved næste
Dankollegiemøde.

Kata-kursus

Tænkes afholdt efterår 2010 (Jan)

Kata-DVD

Jan sammenskriver vurderingerne af de interne kata og
udsender DVD’er og bedømmelser samlet.

Forslag til næste
Dankollegiemøde

Kenneth, samler TUs forslag, herunder
-

Rød/hvide bælter til grader fra og med 5. dan
Tilføjelse til pensum: ”Brug af japanske betegnelser:
Selvom man bruger de japanske betegnelser som i
Judo og Karate skal øvelserne ofte udføres noget
anderledes pga. angrebets beskaffenhed”

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.
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Revision af køreplaner
til gradueringskurser

Bjarne opdaterer følgende i køreplanerne:
gradueringsreglementet, regler for opnåelse af
gradueringsret, kontaktoplysninger til TU, test til
gradueringsreglementet, CD med hele køreplanen.
Deadline: næste gradueringskursus (3. okt)

Klagesag fra
nationalgraduering

TU har behandlet en klage over gradueringskommissionens afgørelse fra marts 2010. Afgørelsen
ændrede ikke kommissionens vurdering, men det blev
diskuteret om der er behov for en skriftlig beskrivelse af,
hvad der vurderes ved en graduering, og hvordan de
forskellige elementer vægtes. Kenneth laver et udkast til
skriftlig beskrivelse, som diskuteres ved næste TU-møde.

Instruktør-gaver

Bjarne aftaler med KU hvem der tager ansvaret for dette.

Overførsel af dan-grad

TU har modtaget ansøgning fra Horsens Jiu Jitsu, på
vegne af Jørn Lindhardt. TU kan træffe en afgørelse, efter
modtagelse af pensum. (Jan)

Permanent
gradueringsret til de
mest erfarne
gradueringsberettigede

TU vil foreslå Dankollegiet, at personer som har haft
gradueringsret til alle grader længere end de seneste 10 år
tildeles permanent gradueringsret til alle grader. Personer
i målgruppen får, om nødvendigt, gradueringsretten
forlænget indtil marts 2011, hvor Dankollegiet forventes at
have truffet afgørelse i sagen.

Instruktører på
indbydelserne
Video-optagelser på
klubberne
hjemmesider
Pensum som billedserier

Fremover vil vi tilstræbe, at indbydelserne til træningerne
også indeholder navnet på instruktøren(e)
Den enkelte klub er fri til at vælge, hvad der lægges på
egen hjemmeside, så længe klubben ikke udtaler sig for
DJSF (uden godkendelse).
TU har ikke plan om at lave pensum i billedserier, men vil
naturligvis gerne se produktet, hvis nogen laver det på
egen hånd.

Referent

Jan
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