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

Referat af TU møde 13. maj 2007
Mødet afholdtes i Odense kl. 10.00 – 15.30
Tilstede: Brian Vidgaard (BV), Kurt Kristensen (KK) og Jan Kirkegaard (JK)

Duo-games/Fighting: 25. marts i Esbjerg blev der afholdt en introduktion til kampformerne i JuJutsu (DJU). Der kom kun 14 deltagere. Interessen for konkurrence i DJSF havde ellers kunnet spores
gennem den seneste tid. Samarbejdet med DJU har givet DJSFs medlemmer adgang til Nippon-Cup
og andre Duo/Fighting stævner uden krav om DJU-licens, så de personer der har interesse i
konkurrence, opfordres nu til at deltage i disse stævner.

Kata beskrivelser : ifølge referatet fra 5. dan kata seminar, feb 2006, og referatet fra
Dankollegiemødet 18. marts 2006, skal TU sørge for, at der laves en beskrivelse af hver af DJSFs
egne kata. Vi har oplæg til beskrivelse af 3. dan og 5. dan kata fra Peter Thorsbjerg, så der mangler
oplæg til beskrivelse af 2. dan og 4. dan kata. Tovholder: Jan.

Nationalgraduering ved sommerlejr: Fremover afholdes der kun nationalgraduering om søndagen på
sommerlejren. Torsdagen på sommerlejren anvendes kun, hvis der ikke er tid nok om søndagen.
Begrundelser: faldende deltagerantal ved nationalgradueringerne; polemik om point ved
torsdagsgradueringen; mulighed for udifferentieret undervisning på lejren.

Evaluering af katakursus, 12. maj i Kbh.: Kurset forløb fint – deltagerne virkede tilfredse.
Deltagerantallet måtte dog gerne være større (7 deltagere)

Langformspensum 5. kyu, trøjegreb: teksten blev diskuteret. Emnet genoptages på næste møde. Der
skal måske laves forslag til ændring af ordlyden.

DJU og DJSF: Det blev debateret, hvordan TU kan hjælpe med at sikre gensidig deltagelse på
arrangementer på tværs af DJU og DJSF i den kommende tid. De fleste af de kurser DJSF udbyder er
meget pensum-specifikke. Foreløbig afventes en melding fra DJU i juni.

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.
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Forslag til Dankollegiemødet den 8. juli: Jan sender følgende forslag til Dankollegiets ledelse:
•

Det skal foreslås, at 3. kyu langform behandles på et særskilt teknisk møde, ligesom 4. kyu
langform blev behandlet.

•

Det skal afklares hvilke(n) karate stilart der refereres til i pensum, når der f.eks. står GedanBarai.

•

Tre forslag til ændringer i kortformspensum vedr. (1) brunt bælte, kvælergreb bagfra, Kami
Garami, (2) sort bælte, bagvendt slag, Shuto-Uke, O-Soto-Guruma og (3) sort bælte,
kvælergreb liggende forfra, Gyaku-Juji-Jime

DVD-materiale: Der er lavet en DVD med retningslinjer for kata, som blev gennemgået ved
kataseminaret, feb. 2006. Gennemgang af 1. dan pensum fra det tekniske kursus i februar 2007 er
halvt færdig. Når denne DVD er færdiggjort bliver disse DVD’er tilgængelige for danbærerne i DJSF.

Langformspensum 3. kyu: De første 6 teknikker i 3. kyu blev beskrevet. Dette arbejde fortsætter ved
næste møde. Basis kast beskrives ikke. Der skal findes reference til internationalt anerkendte
beskrivelser af kastene.

Næste møde: 3. juni i Esbjerg, kl. 10.00 – 15.00,

Referent: Jan
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