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

Referat af TU-Møde i Vejle, d. 8/3 2011

Mødet afholdtes hos Bjarne kl. 18.00 – 21

Tilstedeværende: Carsten vester (CV), Carsten P. Andersen (CPA), Bjarne Simonsen
(BS)
Det var første møde i det nye TU, og det primære formål var at få en klar oversigt over
de opgaver der ligger i TU regi i det kommende år og få prioriteret disse, herunder de
fra sidste DK møde pålagte opgaver.

Fra DK mødet

Tilrette grad. regl. Vedr.
-

Rød / hvide bælter til højt
graduerede

Relevante personer skal kontaktes
for evt. fremskaffelse af bælter

BS

-

Skub mod skulder diagonalt (ude
gatame)

BS

-

Skub mod skulder, med skulder,
hvorledes implementeres den
”anden version” af låsen

CPA

-

Tjek op på om 2. kyu, spark er
opdateret

BS

-

Tidsubestemt grad. ret, for
personer med mere end 10 års
ret.

BS

Oplæg til:
-

Baglæns spark

-

Note om at

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.

P.t sat i bero
CPA

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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langformsbeskrivelsen kun er
vejledende
Gradueringskommission
-

Oplæg skal laves til DK mødet
den 9/4 2011 i vejle

-

Denne ændring kan være ret
omfattende i det nuværende
graduerings reglement

Ekstraordinært DK møde den 9/3 2011.

Det blev besluttet at det videre
arbejde med en nedsættelse af
kravene til 1 kyu generelt skal ske
gennem den nye graduerings
kommission

CPA

TU drøftede emnerne til dette møde

Andre issues
-

Oprettelse af en årsplan for
arbejdet i TU

BS
.

-

Evt. deltagelse på Landsstævnet
i 2013

Ligger i KU regi, de kontaktes

BS
.

-

Er det optimalt at placere
Måske ikke, det ses der på når
teknisk kursus i samme weekend foråret 2012 planlægges
som generalforsamlingen

BS

-

En lille lomme huske mappe til
pensum

Ikke noget som TU vil arbejde videre BS
med men det stilles frit at de enkelte
udøvere selv laver en / info til spørger

Kommende arrangementer
-

Sommerlejr / nationalgraduering

Kontaktperson for sommerlejrudvalg

CV

-

2. dan kursus til september

Tovholder TU

CV

-

De fremtidige nat. Grad vil blive
varetaget af den nye graduerings
kommission (evt. i samarbejde
med TU, derfor er disse ikke
fastsat)

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.

CV

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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Ad hoc
-

Dispensationer for graduerings
ret

Der var indkommet en del
dispensationer som følge af fol der
ikke kunne komme på nat. Grad.
beret. Kursus, eller som følge af at
det almindelige kursus om søndagen
blev aflyst

BS

Disse blev behandlet individuelt og
der meldes tilbage til de enkelte
ansøgere

-

Vedligeholde af oversigt af grad.
berettigede

BS

-

Bælte / diplom til Frank (4. dan)

BS

Nye ændringer til grad. reglement
-

Optagelse af video / fotografering
ved gradueringer

Det var TU’s opfattelse af dette
punkt er ofte til debat og håndhæves
forskelligt, derfor skal der laves et
oplæg til tilføjelse i grad. reglement.

CPA

Andre kurser
-

Instruktørkurser i DJSF regi

Ikke et issue for TU, ligger i UU

-

Selvforsvarskurser

Der skal udarbejdes et oplæg til et
selvforsvarskursus, som dem der var
for et par år siden

CV

-

Låse / afslutninger

KU kontaktes

CV

Referent

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.

Bjarne Simonsen

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

