
ANSÖKAN OM TEKNISK DANGRADERING

Klubb

Personnummer 10 siffror

2:a dan1:a dan
Graderingsdatum Graderingsdatum Graderingsdatum

Ju-jutsupass-Nr.

Namn
Graderar tillsammans med:

Rekommenderad minimitid till 1 dan = 5 år.
Mellan 1 dan och 2 dan = 1 år.     Mellan 2 dan och 3 dan = 2 år.
Mellan 3 dan och 4 dan = 2 år.     Mellan 4 dan och 5 dan = 3 år.

Ifylles av alla

Ifylles av alla

Datum för 3:e kyu

Ifylles av alla
Datum för 2:e kyu

Ifylles av alla
Datum för 4:e kyu

Datum för 5:e kyu RGK:s anteckningar

Testat tidigare

Godkänd

Graderar med kastdocka, en eller flera:
Namn

Datum för 1:a dan
Ifylles till  2:a dan

Datum för 2:a dan

Datum för 3:a dan
Ifylles till  3:e dan

Ifylles till 4:e dan

Ansökan avser
gradering till:

Namn

Adress

Postadress

Telefon bostad

1. Ansökan skall sändas till riksgraderingskommittén senast 8 veckor före utlyst 
graderingstillfälle. Ofullständigt ifylld ansökan återsändes utan åtgärd.

2.  Kvitto/kopia på kvitto på inbetalda 2500 kr till Svenska Ju-jutsuförbundets 
plusgiro nr. 66 05 65-3 skall medfölja denna ansökan. Vid inbetalning ange 
namn, dangradering och datum för gradering.

3.  Svenska Ju-jutsuförbundets vita ju-jutsupass med inlaga och samtliga grade-
ringskort och träningslägerkort skall medfölja denna ansökan. Om knatte- och 
monpass finns skall detta medfölja i passet.

4.   Svenska Ju-jutsuförbundets märke skall vara broderat eller sytt på gi-jackans 
vänstra bröst vid graderingen.

5.  Vid varje graderingstillfälle finns ett visst antal begränsade platser. De först 
inkomna ansökningarna antas tills det är fullt. Resten väntar till nästa tillfälle 
då de antages i första hand.

Längd på bältet.
Sätt kryss.
Broderad text. 
Max 20 tecken.

Ansökningsdatum

3:e dan

260 280 300 320Vid godkänd gradering utdelas ett svart 
bälte med ju-jutsutecknet samt namn 
(svenska) på den godkände. Max 20 
tecken får uppges.

Antal år

Hans Greger
Larsbergsvägen 12
181 39 LIDINGÖ

Insändes till:

Adress:
Svenska Ju-Jutsuförbundet
Larsbergsvägen 12
181 39  LIDINGÖ

Telefon:
08-765 14 19

Plusgiro:
66 05 65 - 3
Bankgiro:
5554-1627

Organisationsnummer:
802403-0036

Hemsida:
www.ju-jutsu.se
E-post:
kansli@ju-jutsu.se

Svenska Ju-jutsuförbundet 

Ju-jutsu Kai

Välliknande
Foto

av fotokvalitet

Graderingsdatum
4:e dan

Telefon arbete Mobiltelefon

Datum för 4:a dan
Ifylles till 5:e dan

Graderingsdatum
5:e dan

Ifylles av alla
Datum för 1:a kyu

E-postadress
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