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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 af TU møde 14. april 2006 

Mødet afholdtes i Esbjerg kl. 13.00 – 17.30 

Tilstede: Brian Vidgaard (BV), Kurt Kristensen (KK) og Jan Kirkegaard (JK) 

 

Dankollegiemøde:  Der kommer for få deltagere på dankollegiemøderne. TUs arbejde bl.a. med langformspensum 

er sat i bero, fordi væsentlige forslag ikke blev behandlet ved seneste dankollegiemøde. JK kontakter 

Dankollegiets formand ang. muligheden for positiv udvikling af fremtidige dankollegiemøder, f.eks. vha. 

dantræning i forbindelse med dankollegiemøder.   

 

Kamp i DJSF: Der ser ud til at være en spirende interesse for kamp og konkurrence i DJSF. TU vil undersøge 

hvor stor interessen er, ved at afholde ”DJSF-games” - en dag med forskellige former for kamp og konkurrence. 

Følgende former for kamp vil blive udbudt: Duogames med lodtrækning af makker; fighting; reaktionsbane og 

gulvkamp. Interessen for disse typer af kamp vil afspejle sig i antallet af tilmeldinger til de enkelte discipliner. BV 

er tovholder. 

 

Teknisk kursus i 5./4. kyu og 3./2. kyu: Disse kurser forløber p.t. ikke som tiltænkt, dvs. som kurser der sikrer 

enighed om teknikkernes ramme blandt forbundets instruktører, idet der er mange deltagere på kurserne, som ikke 

er instruktører. Måske er der basis for at dele disse kurser op i hhv. gradueringstræninger og instruktørkurser ? – 

Emnet tages op igen på næste møde. 
 

 

Plan for instruktører: Der blev udarbejdet en liste over aktive instruktører i DJSF og en plan for instruktørernes 

individuelle udvikling. 

 
 

Senior: Der findes kun ganske få udøvere og instruktører over 40-50 år i DJSF. Det blev diskuteret, hvordan vi kan 

gøre det attraktivt for de erfarne instruktører, at deltage i nogle af forbundets arrangementer. Der vil snart blive 

lagt en tråd i DJSFs debatforum, hvor erfarne instruktører opfordres til at fortælle, hvilke tiltag der kan være 

frugtbare (JK). Punktet behandles igen på næste møde, når vi forhåbentlig har fået konstruktive forslag fra 

målgruppen. 

 

Nationalgraduering sommer 2006: Der afholdes kun nationalgradueringer én dag til sommer: tirsdag den 27. juni 

2006. Yderligere oplysninger vil findes i en indbydelse på DJSFs hjemmeside inden længe. 
 

 

Videomateriale til gradueringskurser: Kenneth Jensen har givet dette arbejde tilbage til TU. Vi er glade for det 

materiale Kenneth har bidraget med og takker ham for hans indsats. JK er tovholder på dette arbejde fremover. 

 

Næste møde:  18. juni 2006, kl. 13.00 i Herning 

Referent: Jan 


