Rutin för anmälan till gradering
Kyu-graderingar
1. Önskemål om gradering ska diskuteras med instruktören senast 1 månad innan
utsatt graderingsdatum. Om elev som är mogen för gradering inte har uttryckt
önskan om gradering bör instruktören rekommendera eleven att gradera.
2. Vid gradering till hakamagrader (3 kyu och uppåt, speciellt 2 och 1 kyu) är deltagande som
assistent i barnverksamheten ett plus (man bör delta ha deltagit). Även arbete i klubbens
verksamhet som t.ex styrelseuppdrag, lägerkommitté, olika projekt etc vägs in.
3. Instruktören avgör i samråd med eleven senast 14 dgr innan graderingstillfället om gradering
ska ske.
3. Graderingslista med namn, födelsenummer, adress, tel.nr och aktuell grad lämnas
av instruktören till examinatorn senast 1 vecka innan gradering.
Dan-graderingar
1.
Graderingskraven till 1-4 dan finns på klubbens hemsida. Gradering till 5 dan och uppåt sker
genom rekommendation av Shishiya sensei till Homby dojo.
Med minimitider mellan graderna avses träning minst 2-3 ggr/ vecka. Eftersom Shishiya sensei
är vår examinator bör man också ha deltagit i läger med honom.
Minimitider:
1 dan
2 dan
3 dan
4 dan

Minst 1 års träning efter 1 kyu 2-3 ggr/vecka (+ bör ha deltagit i minst ett läger med
Shishiya sensei).

Minst 2 års träning efter 1 dan 2-3 ggr/vecka (+bör ha deltagit i minst ett (gärna två)
läger med Shishiya sensei).

Minst 3 års träning efter 2 dan 2-3 ggr/vecka (+bör ha deltagit i minst tre läger med
Shishiya sensei).

Minst 4 års träning efter 3 dan 2-3 ggr/vecka (+ bör ha deltagit i minst 4 läger med
Shishiya sensei).

2. Vid gradering till högre grader (1 dan och uppåt men i synnerhet 2 dan och uppåt) vägs
viljan till engagemang i klubbens arbete in. Detta kan vara styrelseuppdrag, lägerkommitté,
olika projekt, nybörjarträning etc. Observera att de som arbetar i klubben kan få minst hälften av
graderingsavgiften betald av klubben (beroende på graden av engagemang och klubbens
ekonomi det aktuella året).
3. Önskemål om gradering ska diskuteras med huvudinstruktören senast 4 månader innan
utsatt graderingsdatum. Huvudinstruktören kan också rekommendera elev att gradera.
4. Lämplig mentor/ mentorer utses i samråd med eleven.
5. Beslut om gradering tas av huvudinstruktören i samråd med berörda instruktörer senast 1
månad innan graderingstillfället och graderingsanmälan skickas till arrangören.
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