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

Referat af TU-Møde i Odense, d. 21/11-2010

Mødet afholdtes hos Kenneth kl. 9.00 – 12.30

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

Ansvarsfordeling i TU
mht. vinterens kurser /
træninger

1. Teknisk kursus (1. kyu) – 5. februar i Vejle –
tovholder er KJ – instruktør er Carsten vester (KJ)
2. Nationalgraduering - 5. marts / BS
3. Nationalgradueringskursus - 5. marts / BS
4. Gradueringskursus - 6. marts / BS

Evaluering af afholdte
kurser siden august

1. Teknisk kursus 2/3 kyu – 4. september, ingen
kommentarer
2. Nationalgraduering 2. oktober – aflyst – ingen
tilmeldte
3. Gradueringskursus den 3. oktober – aflyst, kun 2
tilmeldte (dispensation givet gældende til kurset til
marts)
4. Katakursus, 30 oktober – 6 deltagere, godt kursus

Fastlæggelse af datoer til
faste kurser i foråret
2011

Er fastelagte, efteråret 2011 er ikke på plads.

Kata DVD

Dette blev der brugt en del tid på og arbejdet er ved at være
afsluttet. Der mangler det sidste redigerings arbejde - JK

Bælte og diplom til Allan
fra Vejle – 3. dan

Er på plads

Instruktører er ikke på plads for foråret – BS

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
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Oversigt over forslag fra
TU til næste DK møde

KJ formulerer disse og fordeler til TU
-

Godkendelse af langform beskrivelsen af spark til 2.
kyu

-

Rød / hvide bælter til 5. dan og op

-

Forlængelse af gradueringsret for de ”gamle” i
forbundet

Alle forslag vil selvfølgelig blive udsendt rettidigt i f.m.
afholdelse af næste DK møde
1.. dan kursus

Det er valgt at lave et ekstraordinært teknisk kursus til
første dan. Det sidste blev aflyst.
Frank Møller er instruktør, stedet bliver Horsens indbydelse kommer når dato er fastlagt.

Rækkefølgen ved
graduering til 3. – 5. dan

Der var lidt inkonsistens i hvilken rækkefølge at de
forskellige ting var nævn (intern / ekstern kata, bunden / fri
opgave og gammelt pensum / basis)
Dette er nu rettet men det er gradueringskommissionen der
afgør den endelige rækkefølge på selve dagen

Næste møde

Dette kunne ikke fastlægges da både JK og KJ har valgt at
trække sig af TU ved næste generalforsamling.
BS forsætter i udvalget, men det er påkrævet at der
kommer nye kræfter med i TU

Referent

Bjarne Simonsen
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