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FS henstiller til alle klubbledere om å videreformidle denne info til
alle styremedlemmene i sin egen klubb. Vedlagt følger 5
eksemplarer.
Styreinformasjon
EJU kongressen ble
avholdt i Oslo 12.-13.4.
Se vedlegg.
Årsting og 30-års
jubileumsmiddag
avholdes på Rica
Oslofjord Hotel,
Sandvika den 28.6. Vi
håper mange vil delta,
og gi det en hyggelig
ramme.
Økonomi
P.g.a. sykdom hos
regnskapsfører,
foreligger fremdeles
ikke regnskap pr. 31.397.

Komitéinformasjo
n
Barne- og ungdomskomiteen (BUK)
Heidi Bruun
Haugseggen, Hurdal
JK, har tatt ansvar og
påtatt seg ledervervet
inntil Årstinget.
NIF/NOK inviterer til
Trener II-utdanning
barneidrett og vil finne
sted den 03.-09. august
i Kristiansand. Det er
første gang et slikt kurs
arrangeres.
Målgruppen for kurset
er de som har
gjennomført «Trener Ikurs i barneidrett»
og/eller har tilsvarende
utdanning. Ønsker dere
innbydelser/fagplaner
ta kontakt med Lillian
Jakobsen/NIF/671546
20, fax 67154625.
Spørsmål rettes til
Rune Titlestad/NIF,
67154617.

Dommerkomiteen
(DK)
Marit Mørtsell fra
Lofoten Judoklubb har
kommet inn som
medlem av DK. Marit er
26 år gammel. Hun skal
ivareta kvinners ønsker
og behov i forhold til
komiteen og dommerfunksjonen i særdeleshet, med tanke på
rekruttering av kvinnelige dommere. DK
ønsker Marit velkommen. DK arbeider
kontinuerlig med å
finne en
ungdomsrepresen-tant,
under 25 år, og
fortrinnsvis en kvinne,
som en ytterligere
tilvekst.
C-dommerkurs i
Mosjøen 07.-08.06., et
samarbeid med DK.
Planer om C-dommerkurs i Hammerfest i
uke 27 eller 28. Et
samarbeid mellom
Hammerfest Judoklubb
og DK.


Dommerseminar i
Tromsø 23.-24.08.
Dommerseminar i
Oslo 06.-07.09.
Kvinneutvalget (KU)
KU ble besluttet
midlertidig nedlagt på
FS-møte nr. 3,
08.03.97.
Markedsføringskomiteen (MK)
I følge leder J.O.
Urheim skal ny utgave
av Norsk Judo foreligge
i midten av mai.
Organisasjons- og
ledelseskomiteen
(OLK)
Komiteinstruksene for
styrevalgte komiteer ble
godkjent på FS-møte
nr. 4, 13.03.97.
Statistikkomiteen (SK)
Stevne- og terminkomiteen (STK)
Stevnereglementet ble
godkjent på FS-møte
nr. 4, 13.03.97.
Teknisk komité
(TK)
Se egen innbydelse til
Gradering til 2. og 3.
dan, samt informasjon
fra TK.
Toppidrettskomiteen
(TIK)
Kvalifisering/Landslaget
Vi minner på nytt om at
det er klubbene som
har ansvaret for å få
utøverne til å kvalifisere
seg til landslaget.
Kvalifiseringskravene er

fastsatt ut fra de
erfaringer vi har med
deltakelse i store internasjonale stevner og
mesterskap. Hvis vi
setter lavere krav enn
det vi har i dag, vil vi
aldri nå målet om å få
medaljer i internasjonale mesterskap.
Klubben må sikre at
treningsmulighetene for
ambisiøse utøvere er
så gode at de mål
utøverne setter seg kan
nås. Landslagets oppgave er å videreutvikle
de utøverne som har
vist at de er på et minimum internasjonalt
nivå. Landslagets oppgave er ikke å trene og
kvalifisere utøverne,
det må klubbene gjøre.
Landslagsleder Astrid
Nordbotten har
informa-sjon om
aktuelle stevner. Det
har også sportssjef på
NTG, Fredrik BrennaLund. Kontakt en av
disse hvis dere ønsker
infor-masjon om
aktuelle stevner.
Vi krever 3 kvalifiserende resultater (2
for utøvere under 17 år
damer og 18 år herrer).
Alle detaljer er
beskrevet i Håndbok for
Toppidrett. For de
utøvere som mangler
ett kvalifiserende
resultat, gir NJF et
kvalifiseringsstipend på
kr. 1.000 til deltakelse i
et aktuelt kvalifiseringsstevne.
EM 1997

FS valgte å sende våre
to senior landslagsutøvere til EM-97 i
Belgia. Stine Lastein,
Sandefjord JK, fikk en
kamp. Morten Schiøtz,
NJJK, fikk to. Begge
ble uplassert. Mot
fjorårets Europamester
og
bronsemedaljevinner
fra Atlanta OL, franskmannen Gagliano,
ledet Morten til halve
kampen gjensto. Da
strakk ikke erfaringen
til. Det er et stykke igjen
til topp internasjonalt
nivå, men erfarte at vi
er nærmere enn i fjor.
Trenerutdanningskomiteen (TUK)
Trener-I-utdanningen
vil bli ferdigstilt i løpet
av høsten -97. 25. - 26.
oktober vil det bli en
presentasjon og utvikling av ny Trener-I-utdanning for kommende
kursledere. Evt. spørsmål rettes til Stig Atle
Frey, 71525210,
90589101.
Den 07. - 08. juni vil
siste del av Trener-IIIkurset bli arrangert i
Oslo.
Utdanningsrådet
(UR)
Arbeidet med
videreutvikling og
tilpassing av
utdanningen til ISFs
krav går videre. Det har
ikke vært avholdt noen
ordinære UR-møter i år,
men to UR-møter har i
samarbeid med OLK

blitt organisert som
lederkurs. Målet har
vært å få med samtlige
komitemedlemmer i de
styreoppnevnte
komiteene. De deltakerne som har vært
tilstede på alle møtene
har til nå vært gjennom
modul 1, 2 og 3 til
Leder 2. Også
fremtidige møter vil bli
organisert som lederkurs.

Adm.informasjon
Tingpapirene, samt
innbydelse til Tinget
og Jubileumsmiddagen
er nå sendt til klubber
/kretser/utvalg.
Her er følgende frister
dere må forholde dere
til:

Reisefordeling:
26.05.

Påmelding Ting/
Jubileumsmiddag: 02.06.
Jeg minner om at det er
sommertid fra 15.05. til
14.09. , dvs. kl. 08.00 til
15.00 
Denne gang har jeg
ikke mer å plage dere
med, og ønsker dere
alle en fin forsommer.

Vedlegg:

Rapport/
EJU-Kongress

Innbydelse Dangradering

