Svenska Judoförbundet
Arbetsgruppen för DAN Gradering

Svenska Judoförbundet och Göteborg inbjuder till Riksgradering
för 1-6 DAN 13:e augusti 2017
Plats:

Göteborgs judoklubb, Andra långgatan 48, Göteborg

Kontaktperson: (ang. lokalen)

Ulf Nylander, info@gjk.se

Kontaktperson (ang gradering)

Peter Nyvall, 0707941561
Peter.nyvall@judo.se

Datum och klockslag:

Provet börjar kl. 10.00

Lokalen öppnar kl.09.00
Grader:

Prov kan avläggas till graderna 1-6 DAN

Avgift:

OBS! Examensavgiften är 1500 kr per person.
Examensavgiften faktureras till examinandens klubb.
Kvitto på erlagd avgift skall visas upp innan graderingen.

Ansökan:

Anmälan till graderingen sker via SJF:s hemsida under utbildningsfliken eller
via denna länk:
http://educationwebregistration.idrottonline.se/home/index/937247
Avgiften faktureras de som är anmälda via hemsidan senast den 28:e juli 2017.
Ansökan för prövning till DAN grad ska också skickas till SJF:s kansli.
Svenska Judoförbundet
Vretgränd 18, 3 tr
753 22 UPPSALA
Den ska vara kansliet till handa senast fredag 24:e juli 2017.
Ansökan skall innehålla:
# K o r r e k t ifyllt Ansökningsblankett för prövning till DAN-grad.
# T v å nytagna passfotografier (namn på baksidan).
# K o p i o r ur Judopasset (framför allt Id-bladet och tävlingspoäng)

Graderingsbestämmelser:

Kraven för de olika graderna, samt detaljer för hur ansökan skall gå till finns
angivna i Svenska Judoförbundets bestämmelser för dan-grader (gällande från
2013-01-01) Bestämmelserna kan rekvireras från SJF:s kansli eller hämtas från
Dokumentbanken på adressen http://www.judo.se (där finns även information om
graderingspoäng mm)

Antal deltagare:

Maximalt 20 kandidater kan tas emot. De 20 första registrerade ansökningarna i
utbildningsmodulen får plats först. Om fullständig ansökan inte kommit in till kansliet
senast den 24 juli raderas registreringen i utbildningsmodulen och platsen erbjuds
annan sökande. Om det är färre än 6 deltagare kommer provet att ställas in. Det är inte
möjligt att reservera plats genom att endast skicka in ansökan till kansliet utan
platserna fördelas endast genom registrering i utbildningsmodulen.

Mer information:

Mer information kan hämtas på http://www.judo.se - titta under Nyheter från
förbundet, i veckobrevet (aktuellt v.xx). Leta även under Nytt från verksamheten. Om
det blir fullt kommer det att anslås där, likaså om provet ställs in.

Välkomna!

