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

Referat fra

Ordinært dankollegiemøde
afholdt i Odense søndag den 1. marts 2015.
1: Valg af dirigent: Erik Salling, Odense
1: Valg af referent: Lennarth Overgaard, Frederikshavn
2: Kontrol af stemmer: Der var 7 stemmeberettigede personer fra 6 klubber.
3: Formandens beretning: Der har ikke været noget at behandle.
4: Indkomne forslag: 2 forslag indkommet, begge fra Carsten P. Andersen
1)Forslag om at bytte om på spark til 2. kyu og 1. kyu. Forslaget vedtaget. Carsten foretager
ændringen.
2) Forslag om forretningsgang ved tildeling af æresgrad. Forslaget enstemmigt vedtaget.
Carsten foretager ændringen/tilføjelsen
5: Valg af poster til dankollegiet: Sekretær Carsten Schau genopstiller ikke. Lennarth Overgaard,
Frederikshavn blev valgt i stedet.
6: Valg af poster til Teknisk udvalg: Følgende blev valgt, Kurt Kristensen, Herning, blev valgt som formand
for en 1-årig periode. Carsten P. Andersen og Jesper Mazanti blev begge valgt for en 2-årig periode.
7: Valg af poster til gradueringsudvalget: Carsten P. Andersen og Jesper Mazanti blev begge valgt for en 2årig periode som menige medlemmer. Kurt Kristensen, Herning, valgt som 1. suppleant. Bjarne Simonsen,
Vejle, valgt som 2. suppleant.
8: Eventuelt: Ønske om snarlige tekniske kurser i 1. kyu og 1. dan.
Bjarne: Kursus i basiskast startede tidligere med stor succes, hvorefter deltagerantallet støt aftog. Forslag
fra Lennarth: kombiner kurset med basisteknikker generelt.
Lennarth henviser til at netop vedtaget flytning af teknik mellem 2. og 1. kyu burde give anledning til en
genovervejelse af placeringen af teknikker i 5. og 4. kyu. Kenneth svarer, at det vil afstedkomme en større
revidering af hele pensummet, som er meget stort, og det er tiden ikke moden til endnu.
Morten Wiberg: Et stort pensum stiller store krav til hukommelsen, og det bør vi have fokus på ved
gradueringerne.
Carsten P. Andersen gør opmærksom på de store fordele der er ved programmet ”holdsport” som kan
hentes gratis som app. og som computerprogram på holdsport.dk.
Dirigenten takker for god ro og orden.
Carsten P. Andersen takker ligeledes for god ro og orden samt en god dag.
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Forslag til ændring/flytning af teknik.

Undertegnede vil hermed stille forslag om ændring/flytning af teknik mellem 2. kyu og 1. kyu.
Det drejer sig om spark alm. Hvor man til 2. kyu laver Gyaku-Gedan-Barai afsluttende med O-Soto-Gari.
Til 1. kyu laver man kun Gyaku-Gedan-Barai, afsluttende med kontrastød.

Indlæringsmæssigt burde det være omvendt.

P. u. v.
Carsten P. Andersen
Formand/Dankolligiet
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Forslag til forretningsgang ved tildeling af en æresgrad jf. gradueringsreglementet § 9.

Ved indstilling af en person til en æresgrad, skal følgende procedure følges:

1. Indstillingen sendes til TU, der herefter behandler sagen jf. § 9, hvorunder TU sikre sig, at den
indstillede person lever op til kriterierne i § 9. Såfremt personen ikke lever op til kriterierne,
kontaktet TU forslagsstilleren og gør denne bekendt med kriterierne. Forslagsstilleren kan herefter
enten trække eller fremsætte forslaget, så det skal behandles af Dankollegiet.
2. Forslag vedrørende indstillede personer vil ikke blive udsendt til klubberne før Dankollegiemødet.
3. Under behandling af forslaget på Dankollegiemødet, vil det være alm. Stemmeflertal, der afgør, om
personen skal tildeles en æresgrad. Udadtil vil det altid hedde sig, at et enigt Dankollegium har
vedtaget, at personen tildeles en æresgrad.
4. Den person, der er indstillet til en æresgrad, må ikke være tilstedet under behandlingen af
forslaget.

P. u. v.
Carsten P. Andersen
Formand/Dankolligiet.

