
Dansk Jiu-Jitsu og Selvforsvars Forbund 

 

 

 

Side 1  af  2 

 

Indbydelse til Nationalgraduering  

Kære Alle efter forespørgsel til de enkelte Klubber på FB-gruppen har det vist sig et behov for 
en graduering d. 7/4-2022 i OJJK. Næste Nationalgraduering vil blive på den planlagte 
Sommerlejr i 2022. Håber alle har det godt og får trænet! Mvh. Kenneth 

Hvornår: Lørdag d. 07.05.2022. Fra kl.11.30-? afhænger af tilmeldinger. 

Hvor: I Odense Sportscentrum, Thorslundsvej 2b, 5000 Odense C. 

Hvem: Alle i DJSF med gyldig licens, som er klar til at aflægge prøve fra 1.kyu og op indenfor 
DJSF systemet.  

Tilmelding: Skal sendes til Kenneth Jensen, Uggerslevvej 2A, 5450 Otterup. Kan også 
scannes ind og mailes på: k.jensen1973@gmail.com   

Sidste frist for tilmelding er d. 22.04.2022 (brug neden for stående tilmeldingsskema). 

Tilmeldingen skal underskrives af en af klubbens voksen instruktører.  

Prisen: Deltager pris: kr. 350,- pr. deltager for alle grader. Indbetaling til DJSF på reg. Nr.: 
1551, konto: 16 84 57 95. Mærk betalingen ”nationalgraduering samt navn” Ved gradueringen 
skal kvitteringen forevises for betaling på vores Giro. (Udskrift af netbank overførsel accepteres 
også).  

Afmelding: senest d. 30.04.2022 ellers mistes de 350 kr.  

Bemærk: Ved tilmelding til Nationalgraduering skal aspiranten huske på til-meldingsblanketten, 
at angive hvilke pointgivende kurser / træninger aspiranten har deltaget på siden sidste 
graduering, dog højst 2 år gamle. Gradueringsudvalget har dermed mulighed for at kontrollere 
om nødvendigt pointantal er opnået jf. gradueringsreglementet.  

Deltagere skal være til stede og omklædte til gradueringen. Den nødvendige dokumentation for 
træninger, licens og betaling skal forelægges for kommissionen på dagen.  

Rækkefølgen og endelig tidspunkt for den enkelte aspirant vil blive afgjort efter sidste 
tilmeldingsdag, når alle graduerings berettigede er fundet. Herefter vil aspiranterne blive 
kontaktet.  
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Tilmelding til nationalgraduering Lørdag d. 07.05.2022. Odense Sportscentrum, Thorslundsvej 2B, 
5000 Odense C. 

   

Navn: ________________________________________________ Telefon: _______________________  

Adresse:_______________________________________________________________________________   

Mail: _____________________________ Klub: _____________________________ Grad:__________  

Fødselsdag: ________________ Uke: _____________________________________________________   

Kurser/Point:___________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________________  

  

Bemærkninger:_________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________  

  

Dato/underskrift Aspirant: ________________________________________________________  

  

Dato/underskrift Instruktør: ________________________________________________________  

  

  Tilmeldingen skal underskrives af Klub voksen instruktør/erne for at kunne godkendes  

 

 


