
INSTRUKTØRMØDE 
Tilstede: Tomasz, Bo, Annette, Ferran, Armin, Carsten 
Afbud: Christian og Martin 
Ikke fremmødt: Edina og Lisa 
 

GLADSAXEDAGEN 
En mulighed for en anden placering ville være fedt. Der er kommet 
et indryk på mon holdet efterfølgende. Flag og flyers var godt og 
bør være obligatorisk.  
 

PRE-GRADUERING 
Eventuel en mere offentlig tilgængelig plan for hvordan det skal 
forløbe i tiden op til graduering. Der er absolut mulighed for at 
holdene afholder en slags midtvejstest, men på Hold A kører vi ikke 
dette.  
Vi skal være bedre til at kigge på eleven under indstillingen af 
elever. Hellere en god oplevelse næste gang end en dårlig oplevelse 
nu og her. 
Vi skal være skarpere på at melde ud at eleverne skal betale online.  
Det vil lette vores arbejde på dagen. Annette advokerer for at genoptage en søndags træning.  
 

GRADUERING OG TILMELDING 
Godt med inddelingen og tidsskema for hvornår holdene skal ind.  
 

STATUS PÅ HOLDENE 
Fra januar 2017 får vi adgang til endnu en sal. Så der vil være mulighed for at forskellige hold kan slutte 
tidligere hvis de flyttes lidt rundt. 
Armin ville gerne have lidt fokus på om der skal tages nye elever ind på elite holdene.  
 

MON-BÆLTE TIL KUP BÆLTE 
Personer der går fra mon til kup er ok. Men vi skal have en heads-up i god tid, som censorer.  
 

TEMATRÆNINGER 
Tomasz har talt med sin bror Roman om at komme og køre en træning i Wing Tsun for at vi kan prøve lidt 
anderledes. 
 
 
 
 
 

INSTRUKTØR MØDE 

referat 

29. oktober - 2016 

 



ANDET 
-ny procedure ved dan indstilling (oplysning) 
 
-evaluering af den nye måde at afvikle Pre-graduering og 
selve graduering 
Det der mangler i den nye model er lidt det ceremonielle. Man 
kunne vælge at lave to opdelinger, så der afholdes to del-
ceremonier.  
 
-mon pensum? 
Mon trænerne vælger at køre med normal pensum til gult 
bælte, uden at forholde sig til et decideret mon pensum. 
 
-ønsker om udstyr? 
Nye kampveste til holdet. Indhentes tilbud på om man kan 
fikse de der er gået i stykker.  
Anlæg til musik. 
Bolde til stikbold og andet. 
To mere af de bløde sparke skjold. 
 
-instruktør træning? 
29. januar 2017, 13-15.  
 
-Træner uddannelse 
Armin vil gerne deltage og afslutte Træner 2 
Tomasz overvejer også. 
 

NÆSTE MØDE OG GRADUERING 
Søndag den 5. februar 2017. 
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