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Svenska Ju-jutsuförbundet 

Ju-jutsu Kai

Licensförlängning
för elitinstruktörer

20–21/10 2018 i Uppsala
Svenska Ju-jutsuförbundet inbjuder elitinstruktörer att deltaga på licensförlängningskurs den 
20–21/10 2018.  När Du deltager på denna kurs kan Du förlänga Din elitinstruktörslicens för 
en treårsperiod. Detta gäller dig som har elitlicens som går ut inom kort.

Kursen arrangeras av Svenska Ju-jutsuförbundet. På kursen föreläser och instruerar stilchef 
Hans Greger 10 dan och TK-ordförande, riksinstruktör Tony Hansson 7 dan.  

Syftet med kursen är att:
* Öka de högre graderade instruktörernas tekniska kompetens.
* Öka de högre graderade instruktörernas teknikteoretiska kompetens.
* Öka kunskapen om Svenska Ju-jutsuförbundets organisation och bestämmelser.

2018-07-10

KURSFAKTA
Kursen startar lördag den 20/10 kl 11.00. 
Kursen slutar söndag den 21/10 kl 15.30.
Kursavgift:  1.500 kr
Logi på hotell. Park inn, Storgatan 30 (mitt emot centralsta-
tionens baksida). 
Tel. 018-68 11 00. Boka själv. Uppge idrottspris och Svenska 
Ju-jutsuförbundet.

Logi i dojo är gratis, (komplett kök finns).

Anmälan skall ske till: E-post: hans.greger@ju-jutsu.se
Anmälan, betalning senast 28/92018.
Anmälan är bindande och skall innehålla: Namn, adress, 
grad, licens, klubb.

VÄLKOMNA

Betalningsbestämmelser för kur-
ser och läger.

Kurs- och lägeravgifter ska vara 
betalda enligt kurs- och lägerin-
bjudan. Kurs- och lägeranmälan är 
bindande. Vid förhinder meddelat 
SJJF senast sju dagar före kurs- och 
lägerstart återbetalas avgiften till 
avsändaren. Vi förhinder meddelat 
SJJF senast fyra dagar före kurs- 
och lägerstart återbetalas 50% av 
avgiften till avsändaren. Vid senare 
förhinder återbetalas ingen avgift.
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Svenska Ju-jutsuförbundet 

Ju-jutsu Kai

Elitinstruktör

Allmänt 
Elitinstruktör erhåller, efter genomgången och godkänd elitinstruktörskurs, av Svenska 
Ju-jutsuförbundet elitinstruktörslicens på en period av 3 år. Elitinstruktörens licens kan 
upphävas med omedelbar verkan när Svenska Ju-jutsuförbundets styrelse så finner lämp-
ligt.

Kunskapskrav
Elitinstruktören skall inneha lägst 3:e dan i Ju-jutsu Kai och ha varit A-instruktör i minst 3 år. 
Elitinstruktören skall ha god kunskap om Svenska Ju-jutsuförbundets graderingssystem, 
policy och beslut fattade av Svenska Ju-jutsuförbundet. 

Uppgift
Elitinstruktören ska vara förbundets garant för att Ju-jutsu Kai instrueras och sprids på 
ett korrekt sätt på klubbnivå. Elitinstruktören ska till den egna klubben sprida förbundets 
information och samtidigt hålla förbundets informerat om verksamheten på klubbnivå. 
Elitinstruktören skall företräda Svenska Ju-jutsuförbundet i enlighet med stadgar och be-
slut fattade av förbundsårsmöte och förbundsstyrelse.

Licensförlängning
Elitinstruktören ska, för att förlänga sin licens, regelbundet närvara på förbundets trä-
ningsläger och minst vart annan år deltaga på förbundets licensförlängningskurs för elit-
instruktörer samt kontinuerligt öka sin tekniska kompetens.

2012-02-09

Nya bestämmelser för riks-, förbunds- och elitinstruktörer.
Antagna av styrelsen 2011.


