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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 fra møde i TU d. 24.05.2011 afholdt over Skype. Tilstede ved 

mødet var Bjarne Simonsen (BS) Carsten Andersen (CPA) og Carsten 

Vester (CAV). 

 

Punkt 1: Referat fra sidste møde gennemgået. Der var en bemærkning omkring 

videooptagelse af egen graduering. CPA kontrollerer med DJSF vedtægter og har et oplæg 

til først kommende  generalforsamling. Referat herefter godkendt. 

 

Punkt 2: Det blev vedtaget, at årsplan for TU år 2012 bliver droppet.  

 

Punkt 3: Indkommet forslag omkring baglæns spark til 3 kyu. TU har vedtaget, at BS og 

CAV finder forslag som senere fremlægges for dankollegiet. Dankollegiet har herefter 

mulighed for at komme med forslag til anden teknik. Den teknik TU fremkommer med 

bliver filmet og sendt til medlemmerne af dankollegiet, så de har noget at forholde sig til. 

 

Punkt 4: Tekniske kurser. Det blev besluttet at flytte 2 dan teknisk kursus ind til videre, 

idet den nye graduerings kommission har indkaldt til gradueringskursus samme dag.  

Behovet for 2 dan teknisk kursus blev herefter drøftet og TU fandt at det ikke var aktuelt 

pt. (CAV orienterer Frank Møller, der har budt ind som instruktør).  TU vurderede i stedet, 

at der var behov for et teknisk kursus til 5-4 kyu. Kurset skal baseres på, at finde 

rammerne inden for DJSF pensum/selvforsvar, da langforms beskrivelsen er vejledende. 

CPA er underviser på kurset og det afholdes d. 24 eller 25 september. Dette aftales med 

KU. 

 

BS har som opfordret til danbærerne kommet med et ønske til en fællestræning, hvor BS 

selv er underviser. BS ønsker at undervise i alternative kombinations/reaktions øvelser, der 

bla. kommer ud over vores eget DJSF system. Kurset forventes afholdt d. 12 eller 13 

november. Dette aftales med KU. 

 

Teknisk kursus til 3-2 kyu, sammenlignelig med 5-4 kyu kurset afvikles i foråret 2012. 

Dato tilgår senere. 
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netværk for forbundets medlemmer, så medlemmerne vil 
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Der opfordres fortsat til at danbærer kontakter CAV med forslag til  fællestræninger som 

man ønsker at forestå. 

 

Punkt 5: Eksterne kurser som godkendes af TU ligges på aktivitetspoint kalenderen. 

Ansøgninger omkring point for eksterne kurser sendes til BS, som behandler disse. CPA 

tager kontakt til Holger fra KU omkring pointgivende træninger 2 år tilbage bliver 

synliggjort på DJSF hjemmeside.  

 

TU vedtog herefter hvordan der fremadrettet skal gives point på sommerlejr: Det er den 

pågældende instruktør på sommerlejren, der er ansvarlig for at bedømme ud fra 

gradueringsreglementet, om der opnås 4 timers DJSF pensum relateret træning, hvilket så 

udløser 10 point. Skal der opnås 20 point på en sommerlejr, skal der være 8 timers pensum 

relateret træning i løbet af lejren. Er instruktøren i tvivl om hvor mange point en deltager 

skal have, rettes der henvendelse til BS. 

 

Punkt 6: Gradueringskommissionen skal forholde sig til kommissoriet som blev vedtaget 

ved sidste dankollegiemøde. Det er TU´s opfattelse, at gradueringskommissionen har frie 

hænder til hvordan der fremadrettet skal undervises på gradueringekurser. Det er TU´s 

holdning, at det tidligere fremlagte pointsystem omkring gradueringer er vejledende.  

 

Gradueringskommissionens formand refererer til BS som formand for TU. Omkring 

økonomi er der dialog mellem CPA og Carl Henriksen. 

 

EVT: Omkring sommerlejr kontaktes Frank Møller for status, så der kan findes 

instruktører. Der skal fra TU opfordres til, at klubberne stiller med så mange udøvere som 

muligt til sommerlejren. 

 

Næste møde bliver d. 14 juni igen på Skype.  

 

   

 


