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

Referat af TU møde 5. juni 2009
Mødet afholdtes i Odense kl. 11.00 – 15.30
Tilstede: Brian Vidgaard, Anders Friis og Jan Kirkegaard

Sommerlejr

Anders finder ca. 4 instruktører, og melder navnene ud til
TU og instruktørerne ASAP. Endeligt antal instruktører
fastlægges efter seneste tilmeldingsfrist til lejren, 14. Juni.
Træningsplanlægning efter 14. Juni

Teknisk kursus, 1.Dan,
5./6. sep 2009

Jan er tovholder

National-graduering,
3. okt. 2009

Anders er tovholder.

Graduerings-kurser ,
ny struktur

Gradueringskurset (5. Kyu til 2. Kyu) bevarer to
instruktører, selvom deltagerantallet er lavt. Den ene
instruktør underviser adgangskursister og den anden
underviser de kursister, som kan få gradueringsret (øvede).
Ideen er, at de øvede ikke skal igennem ”begynderstoffet”
kursus efter kursus.
Hvis muligt, forsøges den nye struktur til
gradueringskurset den 4. okt. 2009, ellers til marts 2010.
Dankollegiet har ønsket forslag om, at slå gradueringsret til
gul og orange sammen (og kun kræve ét teknisk kursus),
samt at slå grøn og blå sammen (og kun kræve ét teknisk
kursus). Jan laver forslagene.

Seminar om problemteknikker, 24/10 2009

Jan er tovholder.

Træning: pensummets
teknikker i opr.
kombinatoriske
sammenhænge

Var planlagt til afholdelse i år, men udsættes til foråret
2010 (apr./maj./jun.)

Adgangskursus til
nationalgraduering

22. nov. 2009 afholdes et kursus for personer med 2. Kyu,
som ønsker at gå til graduering marts 2010. Andre med 2.
kyu, som kender deres pensum og kan træne selvstændigt
må deltage.

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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Kurset er en prøveballon. Tanken er, at kurset i fremtiden
skal være en forudsætning for adgangen til
nationalgradueringen. Kurset afholdes uafhængigt af
deltagerantal og giver ingen point.
Vi skal bruge blåbælternes navne/adresser, så vi kan
kontakte dem direkte, så klubberne vil blive kontaktet for
disse. Brian er tovholder.
Samarbejde med
udenlandske
instruktører/klubber:

Er stadig et ønske, men videre arbejde udskydes til 2010.

Ny teknik til
frontspark, 2. Kyu

Video fra DK-møde med to forslag er på vej til www.djsf.dk,
så instruktørerne i den enkelte klub kan forholde sig til
dem.
Derudover søger TU flere alternativer i andre danske
selvforsvarssystemer.

Kursus for de laveste
bæltegrader

TU ønsker at lave en fællestræning for de laveste
bæltegrader, nok først i foråret 2010.
Ideer: kursus i kombinationsteknik
Brian/Anders/Jan: Opsøger input fra udøvere på det
relevante bælteniveau.

Indstilling til
nationalgraduering

Brian beder KU tilføje underskrivningsfelt på
tilmeldingsblanketten, så aspiranter fremover skal
dokumentere indstilling fra instruktør eller klubformand

Hvervning af
instruktører
DVD med 1. kyu/1. dan

Systemet sættes i gang, så det afprøves i 2010 (se TUreferat, 10. apr. 2009) (Jan)
15 sæt er udleveret. 2. Dan forventes at være klar efter
sommerferien. Der kommer en udmelding (Jan)
12.-14. okt i Esbjerg.

Næste møde
Referent

Jan
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