
Til: Gradueringsdommere
Alle Ju-Jutsu klubber

Fra: Stilartsudvalg Ju-Jutsu Dato: 27. januar 2016

Ju-Jutsu – Ny karakterskala og forkundskaber

Stilartsudvalget for Ju-Jutsu har besluttet at afprøve en ny karakterskala og udelade 
forkundskaber til Ju-Jutsu gradueringer i 2016. Der er udarbejdet en ny dommerseddel til 
gradueringsdommerne, som de skal bruge for alle gradueringer i 2016. Den er dateret 
”2016.01.16” (nederst). Smid alle andre udgaver væk!

Karakterskala:
De nye karakterer er et forsøg på at gøre det enklere for gradueringsdommerne under 
gradueringen. Det gør vi ved at samle alle karakterer over 6 til én karakter:

0 Ringe → Som nuværende 3
1 Under middel → Som nuværende 4
2 Bestået → Som nuværende 5
3 Over middel → Som nuværende 6-10

I de nuværende regler kan en aspirant få lov til at ”springe” til næste grad, såfremt han/hun
har opnået karakteren 7 i alle grupper. Med den nye skala sætter vi et tilsvarende krav op, 
hvor aspiranten skal have karakteren 3 i alle grupper – og gradueringsdommeren skal 
desuden lægge et helhedsindtryk af aspirantens præstation og samlet vurdere, om 
aspiranten er klar til at ”springe” (se dommersedlen).

Forkundskaber:
Gradueringer – selv til lave grader – tager typisk ganske lang tid. For at gøre graduering-
erne kortere har vi besluttet at tage forkundskaber væk fra gradueringen. Vi ønsker i 
stedet for, at aspiranterne fokuserer på de teknikker, som hører til det aktuelle bælte.

I forhold til halve grader vil forkundskaber blot falde ud af 2. del af en graduering i forhold 
til den nuværende opdeling (jfr. gradueringsbestemmelserne).

Stilartsudvalget vil evaluere på erfaringerne i løbet af året, og på dette grundlag træffe en 
endelig beslutning, om ændringerne skal gælde fremover. Vi vil derfor også sætte pris på 
at få feedback fra såvel klubber som gradueringsdommere (send som mail til: 
john.dalsgaard@ju-jitsu.dk).

Bemærk: Gradueringsbestemmelserne er IKKE opdateret med dette forsøg, men vil 
naturligvis blive opdateret efter vi har besluttet, om ændringerne skal gælde efter 2016.

John Dalsgaard
Sekretær i Stilartsudvalg Ju-Jutsu
Gradueringsansvarlig Øst
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