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

Odense d. 6/8-2010 Referat af TU-Møde i odense.

Mødet afholdtes i Odense kl. 13.30 – 16.00

Tilstedeværende: Jan Kirkegaard (JK), Bjarne Simonsen (BS) og Kenneth Jensen (KJ)



Teknisk kursus
kodokan 4 sep. 2010



Gradueringskursus 3.
okt.



Nationalgraduering d.
2.okt i Odense
kodokan



Kata kursus



1.kyu kursus i Januar



Feedback



Fastlæggelse af datoer

Spørgsmål BS

JK har opgaven. Erik e fra kodokan står for det
praktiske og Allan Gustafsson har undervisningen.
Carl Henriksen og Maja Sparre har meldt sig til
undervisere kurset bliver i Herning. KJ har opgaven.
. BS har opgaven. KJ hjælper med kontakt til Peter T,
Helle W, Carl H.

. JK har opgaven. Han skriver ud til Danbærere
afvikling (om muligt sep/okt)
. KJ her opgaven. Undervisere Carsten V og Måske også
Kenneth J afhængigt af tilmeldte. Kunne måske være i
vejle spørg Vagn eller Holger.
: God tilnbagemeldinger fra både Sommerlejr 2010 og
fortræning til 1.kyu., samt fra Nationalgradueringen i
oksbøl.
: 1.kyu kursus 5/2, Nationalgraduering og
Nationalgradueringskursus 5/3, Gradueringskursus 6/3
alle 2011.
 BS fik drøftet et spørgsmål om hvornår man
normalt skal kunne forvente af Tori behærsker
kast i bevægelse. Vi snakkede det igennem og BS
stiller også spørgsmålet til Dankollegiet.

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
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Rygter om video ved
nationalgradueringen


KATA dvd



Diplom og bælte til
Allan



Udmeldingen fra
holstebro



Jesper Mazanti

Årets JJ M/K



Næste

Referent



Vi blev enige om igen at understrege at det ikke er
tilladet at optage gradueringer på video.

. De tilsnedte vurderinger skal gennemgås i fællesskab
en dag dette blev d. 10/11 kl. 16 hos kenneth. JK står for
materiale +DVD
 Diplom er lavet og afleveret til Allan G. BS tjekker
om Frank H. har bestilt bælte.

: Vi læste alle udmeldingen igennem og synes alle at det
er trist at miste en så god klub i forbundet. Vi synes alle
at det er ærgerligt og de vil blive savnet!
Jesper Mazanti er kommet med en rettelse til
gradueringslisternes udfærdigelse, den takker vi for og
JK vil se om Jesper Mazanti er villig til at færdiggøre
nogle nye lister som vi så kan få ind på hjemmesiden.
 Vi drøftede foreslag til årets JJ mand/dame. Vores
foreslag skal ikke skrives her. KJ kan dog oplyse
at hans foreslag om sigselv er nedstemt 
møde d. 10/11 kl 16 hos kenneth. Saxovej 89e, 5210
Odense NV
Kenneth Jensen
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