REFERAT – STYREMØTE
AVD. JUJUTSU – NR. 10 – ÅR 2009/2010
STED:
DATO/ÅR:
DELTAKERE:
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Telefonmøte
Tirsdag 24. november kl. 2030 – 2200.

Åshild Stenevik
Eva Andersson
Bernt Dahl
Kim Taraldsen
Terje Kårstad
Anne Søvik
Torgeir Fredly
Bjørn Solberg

Styreleder
Nestleder
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
1. varamedlem
2. varamedlem
Sportskonsulent NKF

Tilstede
Tilstede
Tilstede
Ikke til stede
Tilstede
Ikke til stede
Ikke til stede
Tilstede

GODKJENNE SAKLISTE
Godkjent
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POST/ORIENTERING
-

-
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Michael Tholsttrup og Robin Monsen fra Sentrum Kampsport Klubb i
Sarpsborg tok gull i duo jr. under Flandern Open. Guttene reiser til jr. VM
siste helgen i november.
Et svært bra NM ble gjennomført 7. november i Haugesund. Det var tidenes
høyeste antall påmeldte (56 påmeldte og 47 startende) og det ble for første
gang delt ut kongepokal i herrer fight. Kongepokalen gikk til Ivar Kjerstad
fra Kr.Sand JJK.
Seksjonen har mottatt rapport fra SK om gjennomføringen av NM som de
var godt fornøyd. Tilbakemeldinger fra deltakere og tilskuere var også svært
positive og arrangøren fikk ros for stevnet.
Helgen 5. – 6. desember avholdes Stilartsmøte for alle stilartene tilknyttet
NKF. Møtet avholdes, som tidligere år, på Gardermoen.

GJENNOPRETTELSE AV LANDSLAGSAKTIVITET
Det er interesse for at landslagsaktiviteter i jujutsu gjenopptas. Raik Tietze har
lagt fram forslag for Dag Jacobsen, sportssjefen, om at Lasse Bråthe får
prosjektansvar for Duo og Kim Taraldsen får prosjektansvar for Fight.
Det var ingen innvendinger fra styret i forhold til dette.
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TILDELING AV STEVNER 2010

Vedtak JJ 34

NM 2010 tildeles Kristiansand Ju Jitsu klubb. De tildeles tilskudd i forhold til
vedtatte satser.

Vedtak JJ 35

RM våren 2010 tildeles Sentrum Ju Jitsu Klubb.

1

Det avventes i forhold med tildeling av tilskudd til RM da det ikke er avklart om
seksjonen får post3 midler i samme størrelsesorden som i 2009. Dersom
seksjonen får tildelt slike midler vil regionale stevner i 2019 bli dekket av disse
midlene.
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INSTRUKTØRSAMLING

Vedtak JJ 36.

Instruktørsamling avholdes fredag 12. – lørdag 13. februar. Det avholdes på
SAS Nydalen og Nydalen Kampsportssenter.
Seksjonen dekker reise og logi for 1 person. pr jujutsu klubb. Klubber kan stille
med flere men disse må dekkes av klubbene selv.

Vedtak JJ 37.

Det reserveres i hovedsak Enekltrom på SAS Nydalen.
Det bestilles middag med dessert på fredagskvelden.
Nydalen Kamposportssenter reserveres salen på 210 kvm.

Ansvar:

Bjørn S høres med Mouliko Halèn om kan holde foredrag om treningsmetoder
med vektlegging på coaching.

Ansvar:

Åshild ferdigstiller og får administrasjonen til å sende ut invitasjoner til alle
klubbene.
Timeplan for helgen:
Tid – Fredag
18:00 – 18:10

19:50 – 20:30
20:30 – >

Tema
Velkommen og kort presentasjon av helgens aktiviteter og
hverandre.
Treningsmetoder og coatching.
Pause
Informasjon om barne- og ungdomsaktivet, forespørsel om
interesse for felles leir evt. andre korte
fellestema/informasjon.
Oppdeling og planlegging av trening på lørdagen.
Samling i baren og etterfølgende felles middag

Tid – Lørdag
09:00 – 9:45
09:45 – 10:30
10:30 – 10:45
10:45 – 11:30
12:15 – 13:00
13:00 –

Tema
Trening gruppe 1
Trening gruppe 2
Pause
Trening gruppe 3
Trening gruppe 4
Felles lunsj og oppsummering

18:10 – 19:15
19:15 – 19:30
19:30 – 19:50
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VURDERING AV SØKNAD FRA KFM KLUBB OM OPPTAK
Seksjonen har mottatt en forespørsel fra Sandviken Kampsportklubb som driver
med KFM, Keysi Fighting Method, om denne kan tas opp i jj seksjonen. KFM er
en selvforsvarsstil som bruker beltefarger for å skille nivå, men som ikke
tilskriver sitt opphav fra en budoidrett.
2

Seksjonen ser positivt på søknaden, men det rettes noe usikkerhet om denne
klubben vil passer inn i seksjonen da klubben ikke har tilskriver seg noe
tilknytning til jujutsu eller andre budoidretter. Treningsformen skal likevel ha
store likhetstrekk med jujutsu som selvforsvarsidrett.
Vedtak JJ 38

Jujutsu Seksjonen ønske at Forbundsstyret tar opp og diskuterer den på
prinsipielt nivå for hele NKF om hvor vidt en KFM klubb skal tas opp og evt. i
hvilken seksjon denne skal plasseres under.
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GRUPPE ARBEID
Terje rapporterer at Thorvald Nilsen avhold det utarbeidede konkurranserettet
barne- og ungdomsaktiviteten i Stavanger Ju Jitsu Klubb. Tilbakemeldingene var
positive men grunnet svineinfluensa var oppmøtet noe lavere enn ønsket.

JJS SAK 80

ØKONOMI
Terje tar en kort gjennomgang av siste økonomirapport.
Seksjonen har fortsatt ikke utbetalt pengene til Oslo Ju Jitsu Klubb, ref vedtak JJ
13, da vi fortsatt ikke har mottatt deltakerliste og regnskap. Åshild purrer opp
Oslo Ju Jitsu Klubb og det settes frist til 8. desember for dem å sende inn dette.

Vedtak JJ 39

Tønsberg Ju Jitsu Klubb sin søknad om støtte til leir helgen 7.- 8. november
innvilges med en støtte på kr. 5000,-. Deltakerliste for leiren er allerede mottatt
og det deltok 23 personer av disse var 15 under 25 år. Støtten skal tas fra post
70110 Aktivitetsutvikling øst.
Seksjonen har også mottatt søknad fra Romerike JJ Klubb og Stålkameratene IL
som har avhold treningsleirer i 2010. Det avventes å ta stilling til disse
søknadene inntil vi har klarhet i hvor mye som gjenstår på post 30050 Klubb/kretstilskudd.

ETTERSKFIT:

Den 30. November mottok seksjonen deltakerliste og regnskapstall fra Oslo Ju
Jitsu Klubb for sommerleiren 2009. Pengene ref. vedtak JJ 13, kan da utbetales.
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BUDSJETT 2010
Terje har sendt ut budsjettforslag for 2010. Dette har et underskudd grunnet
utgifter til Hovedinstruktørsamling. Det gjøres noen små endringer og Terje vil
sende ut nytt forslag i henhold til disse.
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EVENTUELT
Ingen saker ble tatt opp.

Møtet heves kl. 22:10.
Referent: Åshild Stenevik
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