
Dansk Jiu-Jitsu og Selvforsvars Forbund 

 

 

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 23. marts 2008 

 

Mødet afholdtes i Esbjerg kl. 12.30 – 16.30 

Tilstede: Brian Vidgaard, Kurt Kristensen og Jan Kirkegaard  

 

Katabeskrivelse 
TU har truffet aftale med Carsten Vester og Frank Møller fra Vejle om at optage de interne kata fra 2. 
dan til 5.dan på video. Kata-beskrivelser vil blive udarbejdet på baggrund af dette videomateriale. 
 
 

Gradueringskurser 

Gradueringskurset i Holstebro, okt. 2007 og i Odense, Sportscentrum, marts 2008 blev evalueret. 
 
 

Ekstraordinære nationalgradueringer 
TU kan imødekomme ønsker om, at der arrangeres ekstraordinære nationalgradueringer, men der skal 
være vægtige grunde, så der ikke trækkes unødvendigt meget på arbejdskraften og de 
gradueringsberettigede, som skal sidde i kommission. 
 
 

Formidling af viden fra ekstern kata eller fri opgave 

Den viden som forbundets højstgraduerede opnår i forbindelse med gradueringer til 3. dan og opefter, 
når de arbejder med andre kampsports/selvforsvarsgrene, kommer ikke i særligt høj grad ud til 
forbundets udøvere. TU vil fremover opfordre ny-graduerede til at undervise en gæstelektion på 
sommerlejren eller lignende, så den nye viden bedre kan nå et større antal af forbundets udøvere. 
 
 

Video af 1. kyu 

TU har fået et videobånd med udførelse af det reviderede 1. kyu pensum fra 1993. Båndet vil dog 
ikke blive brugt i forbindelse i den kommende videobeskrivelse af 1. kyu, idet båndet ikke indeholder 
forklaringer af teknikkerne og i øvrigt efter dagens standard har en halv-dårlig billedkvalitet. 
 
 

Arrangementer til DJSFs hjemmeside 
Fællestræning i Ølsted, 4. okt. 
Juniorlejr i Ishøj, 6.-8. juni 
Teknisk kursus i 3. og 2. kyu, 6. sep. 
Nationalgraduering, 4. okt. 
Gradueringskursus, 5. okt. 
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Pensum 

Mange udøvere, også de erfarne og højtgraduerede, mener at der findes teknikker i vores pensum, 
som af den ene eller anden grund er problematiske. Skal der gøres noget ved dette ? – TU tager dette 
spørgsmål op på det kommende dankollegiemøde.  
 

Gradueringsret, krav 

Det blev diskuteret om kravene ang. antallet af kurser man skal tage for at opnå gradueringsret er rimelige. 

Emnet vil blive taget op på det kommende dankollegiemøde.   
 
 

Transportabel kasse med udstyr til gradueringskurser 

Der er stillet forslag om at lave en (eller flere) kasse(r) med det nødvendige tekniske udstyr til 
gradueringskurser. Der ville være store åbenlyse fordele ved at have sådanne kasser, men desværre også store 
ulemper, f.eks. vedrørende transport af elektronisk udstyr. Derudover mener TU ikke at prisen for et 
tilstrækkeligt antal kasser vil være tålelig, når det tages i betragtning hvor hurtigt den teknologiske udvikling 
formentlig vil gøre udstyret forældet (både mht. funktionalitet og størrelse). TU agter derfor ikke at tage 
initiativ til at skaffe de nævnte kasser. 

 

2. kyu. langformspensum  

Vi nåede de første 5 teknikker. 
Arbejdet fortsættes på næste møde, og vi satser på at have et færdigt oplæg inden september 2008. 

 

Næste møde 

13. april kl. 12-16 i Odense, Kodokan  

 

 
 

Referent: Jan 


