REFERAT – UTVIDET STYREMØTE JUJUTSU – NR. 04– 2012/14
Sted:
Tid:

Gardermoen, Park Inn
Fredag 5. – lørdag 6. april 2013

Neste møte:

Telefonmøte 12.06.2013

DELTAKERE:
Seksjonsleder
Nestleder
Styremedlem
Styremedlem
1. varamedlem
2. varamedlem

Terje Kårstad
Anne Søvik
Leif Gunnar Økland
Elizabeth Diaz
Hilde K. Svendsen
Arne Martinsen

Fra komiteene:
Stevnekomiteen
Dommerkomiteen

Unni Stangnes
Åshild Stenevik (deltok via skype)

Fra administrasjonen:
Generalsekretær (GS)

Trond A. Søvik

MELDT FORFALL/FRAVÆRENDE:
Styremedlem
Sportskonsulent

Eivind Windsrygg
Bjørn Solberg

Møte med komiteledere kom i stand etter beslutning på forrige styremøte der styret konkluderte
med at møte med komitelederne bør avholdes minst en gang per år.
Møtet med komitelederne hadde hovedfokus på hvordan rekruttere og øke deltagelse på stevner,
øke antall lokale-/regionale stevner samt sikre tilstrekkelig antall dommere til å avvikle stevner.
Etter temamøte på lørdagen holdt Roy Rolstad innlegg om arbeidet som pågår med oppdatering
av selvforsvarsmodulen i trenerstigen.
Fellesmøtet ble avsluttet med at sportssjefen orienterte om toppidrett i Kampsportforbundet.
JJ-styret avsluttet møtehelgen med en oppsummering etter lunsj på lørdagen. Styret var
vedtaksfør med 5 stemmeberettigede tilstede.
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Godkjenning av innkalling, sakliste og referat(er):



Godkjenne innkalling
Innkallingen enstemmig godkjent. Terje ble valgt til referent.
Godkjenne sakliste og innmeldte saker til eventuelt
Sakslista besto av program for helgens møte. Sakslisten ble godkjent.
Kopi av saksliste følger til slutt i referatet.

Rapporterings/orienteringssaker:
Saksnr.
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Vedt.nr.

Sak



Frist

Innspill/kommentarer:
 På regionalt stevne som ble avholdt i Bergen så var det 17 deltagere (19
påmeldt?). Det ble samtidig holdt dommerkurs og 2 dommere ble lisensiert.
(Hjemmehørende i Haugesund og Bergen ?)
 Elizabeth, Kjartan og Hans Petter reiser til Paris Open (april) der det bl.a vil
bli holdt kurs i ne-wasa.
 20.-22. september skal det arrangeres leir/trenings-stevne i Haugesund. Det vil
da bli avholdt dommerkurs. Forslag om å ha dommerkurs i ne-wasa i
Haugesund og ta det inn som prøve-prosjekt under NM i november.
Dersom noen ønsker å ta dommerkurs men ikke vil dømme så kan de være
bord-dommere.
 Forslag om å arrangere klubbkonkurranser der nye dommere kan få
praktisere/øve seg.
 Forslag om å arrangere Regelkurs hos klubber som ønsker det - f.eks. 2 timer
kurs og så trening/praksis etterpå.
 Dommerkomiteen vil vurdere å innføre «Traine» ordning (kan f.eks. bære
genser med «Traine» på). Dette for å redusere presset på nye dommere.
 Forslag om å arrangere lavterskel stevner der man f.eks. tillater mindre
matteområder for at flere klubber skal kunne ha konkurranser
(klubbmesterskap?).
 Reglene for konkurranser sier at konkurransematte skal være 12 x 12 m
inklusiv sikkerhets sone (2 farger). Mattene skal være type judomatter – ikke
flettematter.
 Forslag om å spørre Rune om å avholde Demo konkurranse under JJN sin
sommerleir. Unni sjekker med Rune om dette kan la seg gjøre.
 Det har kommet signaler om at Sarpsborg likevel ikke ser seg i stand til å
arrangere NM til høsten. Styret må be Bjørn sjekke med Sarpsborg om det
medfører riktighet og i så tilfelle må vi forespørre andre klubber. Håper at
Kristiansand er villige dersom ingen andre ønsker å arrangere i år. Vi må
allerede nå prøve å booke NM-arrangører for 3-4 år framover, alternativt få i
stand en «turnus» med 3-4 klubber.




Ansvar

Styremøte m/komiteledere
Noen stikkord for møte/diskusjon:
Hvordan øke rekruttering til konkurranser?
Flere lokale-, regionale- og nasjonale stevner
Behov for flere dommere?

Alle kurs i regi av Forbundet skal ha et mål og en mening (kursplan). For
beskrivelse og måloppnåelse må man ta kontakt med Martin i admin.
Viktig med riktig profilering under NM. Seksjonen må kjøpe inn nødvendige
effekter som arrangørklubbene kan disponere. Stevnekomite og
dommerkomite må gi innspill om profileringsartikler til seksjonsstyret.
Det har tidligere vist seg umulig å enes om dommerantrekk på tvers av
seksjonene. Utvidet styremøte foreslo at det lages reglement for JJdommerantrekk, hver dommer finner antrekk og får støtte til innkjøp.

Info

Info

Info

Unni

Terje

Bjørn

Info

DK+SK

DK
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Det ble foreslått å invitere konkurranse-ansvarlig representant i klubber til å
overvære NM. NB! Disse må da bli tatt hånd om.



Følgende medaljer finnes:
o Barne medalje
o Regionale medaljer
o Nasjonale medaljer
o NM medaljer
Medaljer kjøpes inn etter behov til hvert stevne.



Spørsmål om videooverføring av stevner/kamper til web-TV. NIF har egen
lisens for videooverføring (trengs i tilfelle personell til å håndtere videoutstyr).
Alle i seksjonsstyret og komiteene må gjøre seg kjent med JJ-sidene på
forbundets hjemmesider.



Forts. Lørdag 6. april kl 09:00:
 Som tidligere diskutert så er det viktig å få med flere klubber men vi må også
få fram de gode profilene & de gode historiene – eks. Anna Knudsen. Vi må
dele småhistorier via forbundets hjemmesider, adm og på facebook.
Adm kan assistere med å legge nyheter ut på web’en (ha dialog med-/ involver
adm i prosessen).
 Viktig å framheve at konkurranser (fight.-) inneholder 3 deler.
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Vi må gi ungdom praktisk ansvar i fm stevner/arr.avvikling. Oppfordrer
komiteene å ta med ungdom, 15 til 25 år, (5.hjul på vogna) for å lære samtidig
som de får anledning til å bidra. Vil medføre litt ekstra arbeid for
klubber/komiteer men dette er viktig da det er ungdommene som er fremtiden.
Foreslag om å sende e-post til målgruppen (15 til 25) via Medlemssystemet.
Informasjon til ulike målgrupper kan samordnes med adm sin ukentlige
distribusjon (e-mail). Kan f.eks. brukes i fm valgkomiteen før neste valg.
Forslag om å opprette/bruke sosiale media (facebook e.l.) for å nå målgrupper
men da må siden være bra/oppdateres.
Forslag om å opprette en egen ungdomskomite.
Viktig at helgens møtedeltagere gjør budskapet/retningslinjene om
ungdommer i idretten kjent både i komiteene og i medlemsklubbene.
Diskuterte rekruttklasse i NM: Få deltagere gjør det vanskelig å dele inn i
klasser, må slå sammen og da kan det bli stor forskjell på deltagerne.

Selvforsvarsmodulen i trenerstigen:
Roy Rolstad var invitert til styremøtet for å fortelle om arbeidet som pågår med å
revidere selvforsvarsdelen i trenerstigen. Tanken bak invitasjonen var å vurdere
om Seksjonen skal arrangere et selvforsvars seminar i løpet av kommende
høst/vinter.:
Diskusjon/tanker om ny selvforsvarsmodul i NKFs trenerstige begynte for
4 år siden.
Det er nå opprettet en arbeidsgruppe bestående av 6(?) medlemmer,
hvorav 2 jenter (Roy Rolstad, Lise Blomkvist, Anita Andersen, Torgeir
Fredly, Dan Selius(?) og Ronny Vangen) pluss Daniel fra adm. Gruppas
medlemmer har bred kampsporterfaring, er skriveføre og innehar
kompetanse innen så vel psykologi, læreryrke, ingeniør osv.
Fellesnevner for selvforsvarsmodulen i trenerstigen er at den vil være
Kampsportrelatert. Modulen vil bli pensum til Trener I del 3.
Roy hadde også et spennende innlegg om et selvforsvarskurs som NKF
snart skal holde under Ridderrennet på Beitostølen. Instruktører-teamet
vil bestå av 2 stk fra Trondheim karateklubb, Lise + en til i tillegg til Roy
og Daniel.
Roy og Daniel skal f.eks holde kurs for blinde – vil inneholde intervju,
demo og sparring. Trening vil foregå i Slow motion.
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JJ-styret

Info

Info

Alle

Alle

JJ-styret
& DK+SK

JJ-styret?
Alle

Info

Info

Toppidrett i NKF (muligheter):
Dag Jacobsen var invitert til styremøtet for å fortelle om NKFs
planer/strategi for toppidrett de kommende årene:
3

Dag holdt som vanlig et flammende innlegg om toppidrettssatsing i
Forbundet. Taekwondo som er en olympisk idrett får naturlig nok mest
fokus fram mot neste OL i Rio med en gruppe ungdommer som satser
100% på å kvalifisere seg. Det blir også svært spennende å se om en
kampsport til (Karate/Wushu?) kan bli ny OL-gren.
Dag fokuserte på viktigheten og satsingen som gjøres på trenersiden med
ansettelse av noen av verdens beste trenere for å nå målsettingene.

Info

Jujutsu er en liten idrett men med mange muligheter i
konkurransesammenheng – jfr Anna Knudsen som har kvalifisert seg
World Games og Combat Games (?).
En ny toppidrettsplan vil bli behandlet på Forbundstinget 2014.
Dag sin presentasjon vil bli oversendt til helgens møtedeltagere.

Info

Diskusjons- og vedtakssaker:
Saksnr.

Vedt.nr.

15

16

Sak

Frist

Vurdere/planlegge Selvforsvarsseminar til høsten
Seksjonsstyret hadde avsatt 1 time etter lunsj på lørdagen for å diskutere
hvorvidt seksjonen skal jobbe videre med et selvforsvarsseminar til
høsten/vinteren:
Følgende vedtak ble gjort:
Styret besluttet å arrangere et Selvforsvarskurs:
 Målgruppen er Instruktører
 kurset bør legges til Oslo (kommunikasjonsknutepunkt)
Gardermoen Rica + treningshall ?
 gratis deltagelse for en person fra hver klubb (flere kan delta mot betaling)
 dekke reise for en person
 arbeidsdato siste uken av januar 2014 (fre-lør el lør-søn ?)
 arbeidsgruppe opprettet bestående av Anne, Leif Gunnar og Terje
(Anne sjekker tidspunkt med Roy).
Januar ble foreslått siden det allerede er planlagt en rekke aktiviteter til høsten:
- Haugesund - Konkurranse seminar 20.-22. september
- Trondheim - treningsleir(?) 4.-6. oktober
- Bergen – treningsleir hos Ottar i oktober (?)
- NM første helgen i november

Ansvar

Info

Anne/Leif
Gunnar/
Terje

Info

_______________________________________
Terje Kårstad

_______________________________________
Leif Gunnar Økland

_______________________________________
Anne Søvik

_______________________________________
Elizabeth Diaz

_______________________________________
Hilde K. Svendsen

_______________________________________
Arne Martinsen
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Utvidet JJ-styremøte 5. – 6. april 2013 på Park Inn på Gardermoen
Saksliste / timeplan :
Fredag 5.
18:00 – ca 20:00

21:00 -

Styremøte m/komiteledere
Noen tema;
Hvordan øke rekruttering til konkurranser?
Flere lokale-, regionale- og nasjonale stevner?
Behov for flere dommere?
Middag
Sosialt – fortsette diskusjonene

Lørdag 6.
09:00 – 09:55
10:00 – 10:30

Styremøte m/komiteledere forts.
(forts. fra kvelden før)
Roy Rolstad presenterer Forbundets bakgrunn for-/arbeid med å revidere
selvforsvarsdel i trenerstigen.
Utdrag fra siste FS-møtereferat:
«Som en del av nåværende trenerstige samt som etterutdanning i den nye trenerløypa er det
lagt opp til selvforsvarskurs. Det er nedsatt en faggruppe for selvforsvar som jobber frem
revidering av eksisterendeselvforsvarsdel i trenerstigen samt bygger opp en modulbasert plattform
for at NKF på sikt kan tilby og svare på eksterne behov. Pilotkurs vil bli utprøvd og via samarbeid
med Ridderrennet skal NKF holde etselvforsvarskurs for rullestolbrukere/funksjonshemmede på
Beitostølen i april.»

10:30 – 10:40

Pause m/frukt ?
Utsjekk fra rommene?

10:40 – 11:05

Diskutere-/planlegge seminar til høsten – Tema Selvforsvar
Utdrag fra siste JJ-møtereferat:
«På sakslisten legges også inn mulig tiltak om seminar for klubbene på høsten med
selvforsvar som tema»

11:05 – 11:35

Sportssjef Dag Jacobsen informerer om toppidrett i Forbundet

11:40 – 12:25

Lunsj

12:30 – 13:30

14:10
14:15

Seksjonsstyret oppsummerer helgens møter pluss status på (andre)
oppgaver etter strategiseminaret.

Fly til Trondheim
Fly til Bergen og Stavanger
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