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Avsikten med denna motion är att tydliggöra uppdraget som instruktör och ta fram riktlinjer 
för genomförande av graderingar inom Luleå Ju-jutsuklubb. Genom en enhetlig beskrivning 
av hur tekniker ska instrueras ges instruktörer en god grund att utgå ifrån, och vad de ska 
fokusera på då de instruerar sina elever. Syftet är att öka förståelsen för hur olika delar kan 
övas, utan att skapa onödiga stopp i tekniken. Avsikten är också att skapa utrymme för ett 
forum där instruktörer kan lyfta-, få- och ge svar på frågor och funderingar relaterade till 
uppdraget som instruktör. Att axla rollen som huvudinstruktör är att ta på sig ansvaret för att 
lära ut alla tekniker och moment till elevernas kommande grad.  
 
Vi är alla olika. Vi har olika personligheter, olika sätt att lära och lära ut, olika sätt att prata, 
olika ordval, olika erfarenheter och förutsättningar. Men personliga åsikter får inte styra vilka 
vad vi lär ut. Oavsett hur vardera instruktör väljer att genomföra sitt uppdrag så måste vi 
sträva efter att resultatet alltid bli detsamma. En del av oss kanske minns en tid som var 
annorlunda, men ju-jutsu handlar inte om vad vi hade förr, eller vad vi kanske kommer att ha 
sen. Ju-jutsu är ett ständigt pågående projekt med oändliga möjligheter till utveckling. Och vi 
har all den här kunskapen nu också. Använd den kunskapen, tillsammans kan vi och öka 
kvaliteten på den ju-jutsu vi utövar i Luleå Ju-jutsuklubb. 
 
Styrelsen föreslås föredra motionen till årsmötet tillsammans med eventuell reviderad 
upplaga. Gå gärna igenom aktuella sidor i vardera källa för att säkerställa att motionen inte 
går miste om viktig information.  
 
Låt fokus för 2021 vara att vi, alla nuvarande-, kommande- och återkommande jutsukas, ska 
utföra alla grundtekniker med rätt förflyttning och korrekt balansbrytning.  
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Motion om ändrad uppdragsbeskrivning för instruktörer 
 
Luleå Ju-Jutsuklubb, hädanefter benämnd som LJJK, ställer höga krav på det ansvar som 
delegeras till huvudinstruktörer, hädanefter benämnd som instruktör, då de instruerar sina 
elever. LJJK ställer inga högre krav på hjälpinstruktörer, de är på mattan för att lära sig.  
 
Svenska Ju-Jutsuförbundet, hädanefter benämnd SJJF, är den överordnade organisation 
som LJJKs instruktörer kan licensieras inom, samt det organ som ansvarar för att sätta upp 
krav på de tekniska färdigheter en elev ska besitta för att uppnå målen för en gradering inom 
stilen Ju-Jutsu Kai. 
 

Instruktörsskap 
Alla instruktörer i LJJK ska instruera tekniker enligt SJJFs principer som beskrivs i 
instruktionsböckerna [1], [2], med god insikt i vad dessa innebär. 

● Instruktören ska känna till de krav som ska uppfyllas för att tekniken ska bli godkänd 
vid gradering enligt SJJFs teknikbedömning [4] 

● Instruktören ska ha kännedom om balansbrytningsriktningar (kuzushi) och 
förflyttningar (taisabaki) som ingår till elevens kommande grad med stöd av SJJFs 
tekniska instruktörshandledning [3] 

● För vissa uppdrag krävs dessutom god kännedom i de fall då riktning på kast och 
nedläggning avviker från balansbrytningsriktningen 

 

Tekniska färdigheter 
Instruktören ska kunna utföra de tekniker som eleven har till sitt nästa bälte enligt kraven för 
den grad eleven ämnar att gradera till. Det är också din skyldighet att i god tid avråda 
gradering då det är uppenbart orimligt att eleven hinner uppnå kravet på teknisk färdighet till 
kommande grad. Inga speciella krav ställs på hjälpinstruktör tekniska färdigheter.  
 
För att instruktören ska få lära ut tekniker till andra i LJJK ska följande punkter uppfyllas:  

● Instruktören ska själv ha övat och graderat på tekniken minst en gång 
● Instruktören ska ha uppvisat tillräckligt god teknisk färdighet i all kihon waza som 

ingår i de tekniker som instrueras 
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Närvaro 
Som instruktör i LJJK ska du ha tillräckligt med teknisk kompetens för att ta närvaro på 
passen. Instruktören för gruppen ansvarar för att gruppens närvaro tas i början av varje pass 
för att det ska finnas en lista på folk som befann sig i byggnaden om en eventuell 
nödsituation skulle uppstå, t.ex. brand.  
 
Närvaron tas med fördel direkt i IdrottOnline webbportal eller mobilapp. Om närvaro förs på 
papper ska datum noteras på pappret och pappret ska förvaras i dokumentfacket för berörd 
grupp i Budoshoppen. Detta för att någon annan ska kunna ta över ansvaret för gruppens 
närvaro om ansvarig instruktör av oförutsedd anledning ej längre kan närvara, samt att LJJK 
verksamhet ska bedrivas inom ramarna för GDPR. Som instruktör åtar du dig ansvaret att 
bokföra närvaron i IdrottOnline senast en vecka efter avslutad termin. 
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Motion om ändrade graderingsbestämmelser i LJJK 
 
Alla utövare, medlemmar, och eventuella målsmän i LJJK ska vara informerade om 
nedanstående. 
 
 
Inför gradering 

LJJK uppmuntrar elever till fokusträning (graderingsträning) inför en gradering. All träning 
utanför ordinarie träningstider sker självständigt och utan instruktör om inte annat 
överenskommits. Ansvarig instruktör rekommenderar gradering då eleven har uppnått 
tillräcklig teknisk färdighet och mognadsgrad enligt SJJF graderingsbestämmelser [1], [2], 
[3], [4].  

● Från och med gradering till 3:e mon och 3:e kyu ska elev i LJJK genomgå 
provgradering 

● Provgradering bör genomföras av instruktör med giltig graderingslicens för den grad 
eleven ämnar ta, eller besitter motsvarande kompetens.  

● För högre grader är det även rekommenderat att provgradering utförs av en 
instruktör som ej är elevens ordinarie instruktör 

● Graderingstillfällen erbjuds en gång per termin 
○ Önskas en extrainsatt gradering utanför graderingshelgen ska eleven 

förmedla detta till sin instruktör, därefter tillsätter styrelsen en lämplig gradör 
● Val av graderingspartner initieras av eleven 

○ Vid oklarheter, ta kontakt med din instruktör 

Genomförande 

För att bli godkänd på en gradering utlyst av LJJK krävs följande 

● Eleven ska uppnå alla kriterier satta av SJJF. 
● Eleven ska utföra graderingen i högt tempo. 
● Eleven ska vara ett föredöme för lägre graderade inom som utom träningslokalen. 
● Gradören bedömer elevens prestation vid det specifika graderingstillfället 
● Detta innebär att eleven kan bli underkänd eller godkänd  
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Årsmötet föreslås: 
 

● att anta motion om ändrad uppdragsbeskrivning för instruktörer 
● att anta ändrade graderingsbestämmelser i LJJK  
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