
Dansk Jiu-Jitsu og Selvforsvars Forbund 

 

 

Sikkerhed  –  Sundhed  –  Socialt samvær  –  Personlig udvikling 

 

 

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.  

Referat fra møde i TU d. 20.12.2011 afholdt over Skype. Tilstede ved 

mødet var Bjarne Simonsen (BS) Carsten Andersen (CPA) og Carsten 

Vester (CAV). 

 

Punkt 1: Fremskaffelse af Bælte til Kurt 

- BSi – i proces 

 

Punkt 2: Tilretning af graduering reglement efter vedtagne forslag på DK møde i Odense 

den 5/ 2 2012 

- CPA – deadline april 2012 

 

Punkt 3: Basiskast kursus forår 2012 

- BSI – Arrangør findes (Vejle kontakts) 

 

Punkt 4: Teknisk kursus – 2. kyu 

- Bliver 22. september / CPA instruktør 

- BSi kontakter KU for videre tiltag  

 

Punkt 5: Info om junior lejre giver point 

- BSI informerer ud, samme regler som for seniorer (husk vinterlejren). 

 

Punkt 6: Vedr. registrering af udøvernes grad. ret, instruktør kurser m.v. 

- BSI – kommissorium for TU tilrettes 

- Grad. kommissionen kontaktes for at sikre logning af grad. beret. – andet vurderes 

ikke aktuelt 
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Punkt 7: Der 2 kommissorier på hjemmesiden for TU + et for det gamle aktivitets udvalg 

- BSI kontakter Holger for opdatering  

 

Punkt 8: Input fra DK, generel revision af gradueringsreglementet 

- Dette mener TU ikke at have ressourcer til p.t., og vil foreslå at der nedsættes en 

arbejdsgruppe til dette arbejde. 

- BSI informerer DK 

 

Punkt 9: Hvordan sikres at instruktører deltager på forskellige aktiviteter i DSJF, således 

at nye tiltag / beslutninger kan rodfæstes ude i klubberne 

- Se punkt 14 

- Den bedste måde er at prøve at sikre en bedre social tilknytning til forbundet / de 

andre klubber 

- ”tvang” / konsekvenser ved manglende deltagelse er ikke løsningen 

 

Punkt 10 + 11: Samarbejdet med graduerings kommissionen 

- Det blev besluttet at undersøge mulighederne for et fællesmøde mellem de to udvalg 

- CPA undersøger brug af fælles kalender 

- BSI tage herefter kontakt til grad. kom. 

- En mere præcis / detaljeret agenda skal laves i samarbejde GK / TU 

 

Punkt 12: Skal TU tage en mere proaktiv rolle i en evt. tilpasning / revidering af pensum 

generelt. 

- Blev bestemt til at kunne være fokus område i 2013 

- 2012 skal bruges til at få graduerings kommission / TU helt på plads + de nye tiltag 

indenfor forbundet generelt vedr. pensum 
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Punkt 13: Til bestyrelsen generelt 

- Ekstraordinær generalforsamling vedr. punkter der ikke kunne vedtages på den 

ordinære 5/2 2012 i Odense 

- Aktion vedr. årets Jiu Jitsu Ka 

- CPA tager fat i Jesper 

 

Punkt 14: Fælles træninger 

- Fra TU er der et ønske om at genoplive de ”gamle” fælles træninger, dvs. med 

overnatning 

- Det vurderes at kunne give et bedre sammenhold i forbundet, af udøverne også er 

sammen udenfor trænings tid (på sommerlejren er dette jo en vigtig ting) 

- Et sådan arrangement kunne med fordel placeres i en af yderklubberne, da kørsel så 

fordeles over to dage. 

- CPA / BSi tager fat i relevante klubber 

 

Punkt 15: Hvis der afholdes ekstra ordinære nationalgradueringer skal disse være udgifts 

neutrale – der er p.t. kun afsat penge til 3 årlige nat. Grad. 

- BSI kontakter grad. kom. 

 

Næste møde er ikke aftalt, men der indkaldes efter behov (det næste bliver sikkert et 

fællesmøde med grad. kom.) 

 

Referent: Bjarne Simonsen  

 


