Japan Karate Shoto Federation - Danmark

Dato: 01.08 2021

INDHOLDSFORTEGNELSE

1

Emne nr. 1.1
Dato: 01.08 2021

Fordelingsliste

CHARLOTTENLUND SHOTOKAN KARATE KLUB

1 STK.

GILLELEJE KARATE KLUB

1 STK.

HØRSHOLM KARATE KLUB

1 STK.

KARATE NO MICHI (KARUP)

1 STK.

NORDSJÆLLANDS KARATE AKADEMI

1 STK.

SKANDERBORG KARATE AKADEMI

1 STK.

SKANDERBORG SHOTOKAN KARATE-DO

1 STK.

STRUER KARATE KLUB

1 STK.

BESTYRELSEN JKS - DANMARK

5 STK.

TEKNISK UDVALG JKS - DANMARK

4 STK.

1

JKS Danmark
Emne nr. 1.1.1
Dato: 01.08 2021

Rettelsesskema

RETTELSESMEDDELSE

NR:

DATO

UDFØRT

UDFØRT AF: (Navn)

Ver. 1.0

01/04 2017

01/04 2017

JKS Danmark

Ver. 2.0

01/01 2018

01/01 2018

JKS Danmark

Ver. 3.0

01/05 2019

01/05 2019

JKS Danmark

Ver. 4.0

01/08 2021

01/08 2021

JKS Danmark

1
JKS. Danmark
Emne nr. 1.1.2
Dato: 01.08 2021

GYLDIGE SIDER
EMNE NR.

TITEL

SIDENR.

DATERING

1

INDHOLDSFORTEGNELSE

1

01.08 2021

1.1

Fordelingsliste

1

01.08 2021

1.1.1

Rettelsesskema

1

01.08 2021

1.1.2

Indholdsfortegnelse

1–4

01.08 2021

2

ORGANISATIONSFORHOLD

1

01.08 2021

2.1

Vedtægter JKS – Danmark

1–7

01.04 2017

2.2

Organisationsdiagram JKS – Danmark

2.3

Bestyrelsen

1

01.08 2021

2.4

Teknisk Udvalg

1

01.08 2021

2.4.1

Yudansha-kai

1

01.08 2021

2
JKS. Danmark
Emne nr. 1.1.2
Dato: 01.08 2021

GYLDIGE SIDER
EMNE NR.

TITEL

SIDENR.

DATERING

3

ADMINISTRATIVT

1

01.08 2021

3.1

Kontingenter / gebyrer

1

01.08 2021

3.2

Regler vedr. godtgørelser

1–2

01.08 2021

3.3

Aflønning af instruktører

1

01.08 2021

3.4

Instruktører fra JKS HQ
Retningslinjer og priser

1

01.08 2021

3.5

Eksterne JKS instruktører

1

01.08 2021

3.6

JKS Danmark Pas

1

01.08 2021

3.7

JKS Japan Pas

1

01.08 2021

3
JKS. Danmark
Emne nr. 1.1.2
Dato: 01.08 2021

GYLDIGE SIDER
EMNE NR.

TITEL

SIDENR.

DATERING

4

GRADUERINGSFORHOLD

1

01.08 2021

4.1

Gradueringsret

1-2

01.08 2021

4.2

Gradueringsmærker

1

01.08 2021

4.3

Procedure ved KYU gradueringer

1-3

01.08 2021

4.4

Procedure ved DAN gradueringer

1-2

01.08 2021

4.5

Tidsintervaller imellem DAN grader
Aldersgrænser ved Dan gradueringer
Gradueringspoint

1-2

01.08 2021

4.6

Priser – DAN gradueringer

1

01.08 2021

4.7

Gradueringspanel (retningslinjer)

1

01.08 2021

4.8

Særlige bestemmelse

1

01.08 2021

GRADUERINGSPENSUM
Se Bind 2

01.08 2021

4
JKS. Danmark
Emne nr. 1.1.2
Dato: 01.08 2021

GYLDIGE SIDER
EMNE NR.

TITEL

SIDENR.

DATERING

5

UDDANNELSE

1

01.08 2021

5.1

Generelle bestemmelser

1–5

01.05 2019

5.2

Kvalifikationskurser

1

01.05 2019

5.3

Særlige tilfælde for kvalifikationsprøver

1

01.05 2019

5.4

Supplerende regler

1

01.05 2019

6

LICENSREGISTER

1

01.08 2021

6.1

Register over Instruktør licenshavere

1-2

01.08 2021

6.2

Register over Graduerings licenshavere

1-2

01.08 2021

6.3

Register over Dommer licenshavere

1

01.08 2021

1

Emne nr. 2
Dato: 01.08 2021

ORGANISATIONSFORHOLD

1
JKS Danmark
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01.04 2017

VEDTÆGTER
JAPAN KARATE SHOTO FEDERATION - DANMARK
§ 1 NAVN
a) Foreningens navn er Japan Karate Shoto Federation - Danmark. Forkortes JKS-Danmark.

§ 2 FORMÅL
a) Foreningens formål er at formidle og udvikle samarbejde imellem medlemsklubberne og udvikle
Karate-Do gennem afholdelse af træning, kurser og træningslejre.
b) Foreningens formål er også at udvikle det enkelte menneske gennem træning af Karate.

§ 3 MEDLEMSKAB
a) Optages kan enhver klub hvis formål er at give medlemmerne mulighed for at dyrke Shotokan
Karate, Asai Ryuha Karate Jutsu.
b) Optagelse sker efter generalforsamlings beslutning.
c) Begæring om optagelse fremsendes til bestyrelsesformanden og skal være bilagt klubbens love,
navne og adresser på bestyrelsen. Klubber kan af JKS-Danmarks bestyrelse associeres indtil
førstkommende ordinære generalforsamling.
Associerede klubber kan deltage i JKS-Danmarks aktiviteter.
d) I undtagelsestilfælde – såfremt særlige forhold taler herfor – kan generalforsamlingen optage
medlemmer uden tilknytning til en JKS-Danmark klub mod forhøjet kontingent.
e) For associering og medlemskab i JKS-Danmark betaler hver klub et årligt kontingent, der fastsættes
af generalforsamlingen efter bestyrelsens indstilling.
f)

Udmeldelse af JKS-Danmark skal ske skriftligt til bestyrelsesformanden med en måneds varsel.
Udmeldelsen skal være bilagt et attesteret referat af den generalforsamling der har vedtaget
udmeldelsen. Indbetalt kontingent refunderes ikke. Kontingentrestance ud over tre (3) måneder
betragtes som udmeldelse.

g) Eksklusion af en medlemsklub kan ske efter reglerne anført under "Sanktionsbestemmelser".

§ 4 JKS-DANMARK Pas

a) Alle medlemmer skal i forbindelse med indmeldelse i en JKS-Danmark klub løse JKS-Danmark Pas.
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b) Et gyldigt JKS-Danmark pas er en forudsætning for at kunne deltage i JKS-Danmark aktiviteter – og
kan forlanges forevist ved alle foreningens arrangementer.
c) Et JKS-Danmark pas er personligt og skal være udstedt på navn og forsynet med foto af
ihændehaveren.
d) Passet udstedes af JKS-Danmark efter anmodning fra medlemmets klub.
e) For udstedelsen af passet opkræves et gebyr der tilfalder JKS-Danmark. Størrelsen af dette
fastsættes af generalforsamlingen efter indstilling fra bestyrelsen.
f)

Herudover betales et årligt kontingent der opkræves af JKS-Danmark. For modtagelsen af
kontingentet kvitteres med et "årsmærke" der skal sættes i passet. Gebyrets størrelse fastsættes af
generalforsamlingen efter indstilling fra bestyrelsen.

§ 5 FORENINGENS LEDELSE

a) Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen. Den overordnede ledelse varetages af
bestyrelsen, der som daglig ledelse kan udpege et forretningsudvalg, bestående af tre (3) personer
og hvori bestyrelsesformanden, kassereren og formanden for Teknisk Udvalg skal have sæde.
b) Valgbare til tillidsposter indenfor JKS-Danmark er alle medlemmer af JKS-Danmark klubber der er
fyldt 18 år
c) Alle tillidshverv indenfor JKS-Danmark er ulønnede. Udgifter til rejser og diæter kan alene betales
efter reglerne i "Vedtægter for diæter og rejsegodtgørelse JKS-Danmark".
d) Hvor intet andet er bestemt i det følgende, er almindelig stemmeflerhed gældende ved
afstemninger.
e) Er der stemmelighed ved afstemninger i bestyrelsen er bestyrelsesformandens stemme
udslagsgivende.
f)

Er der stemmelighed ved personvalg, gøres afstemningen om mellem de personer der ved første
afstemning fik lige mange stemmer. Giver dette ingen afgørelse afgøres valget ved lodtrækning.

g) For at ændre JKS-Danmarks vedtægter skal mindst 2/3 af de afgivne stemmer være for ændringen

§ 6 GENERALFORSAMLINGEN
a) Generalforsamlingen består af bestyrelsen, fagudvalg, ad hoc udvalg, revisor og de efter denne
paragraf punkt B og C udpegede repræsentanter for medlemsklubberne.
b) Stemmeret ved generalforsamlingen har én repræsentant for hver medlemsklub idet hver klub har
stemmer svarende til antallet af gyldigt registrerede medlemmer i JKS-Danmark i
generalforsamlingsåret. Den stemmeberettigede repræsentant skal inden stemmeret opnås
forevise en af klubbens formand signeret fuldmagt der bekræfter at vedkommende er
stemmeberettiget repræsentant for klubben ved den aktuelle generalforsamling. En klubs
repræsentanter skal udpeges blandt klubbens egne medlemmer. Der kan ikke meddeles fuldmagt
til at stemme på andre klubbers vegne.
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c) Taleret har alle for den enkelte klub fremmødte repræsentanter idet klubberne kan sende et
vilkårligt antal repræsentanter, hvoraf dog kun en enkelt er stemmeberettiget iht. §6 stk. B. Taleret
i øvrigt har bestyrelsen, fagudvalg, ad hoc udvalg, og revisorer. I specifikke tilfælde kan dirigenten
med forsamlingens samtykke meddele taleret til enhver der måtte ønske det.
d) Antallet af stemmer opgøres for hver klub på basis af de per 1. februar i generalfor-samlingsåret
indgåede medlemskontingenter (= antallet af løste årsmærker per klub).
Én stemme per påbegyndt 10 løste årsmærker per klub.

e) Klubber der ikke har betalt klubkontingent per 1. februar i samme år som afholdelsen af
generalforsamlingen, har ingen repræsentationsret ved generalforsamlingen.
f)

I den udstrækning lokale forholdene tillader det, er generalforsamlingen i øvrigt åben for enhver
der ønsker at overvære den.

g) Indkaldelse til den ordinære generalforsamling skal ske to (2) gange. Første indkaldelse udsendes
senest fire (4) uger inden afholdelsen og skal indeholde angivelse af tid, sted, foreløbig dagsorden
og tillidsposter på valg. Anden indkaldelse udsendes senest to (2) uger inden afholdelsen og skal
indeholde angivelse af tid, sted, endelig dagsorden, kandidatlister til tillidsposter på valg, revideret
regnskab, skriftlig bestyrelsesformands- og fagudvalgsberetninger, eventuelt budget for det
kommende år og indkomne forslag i deres fulde ordlyd.
h) Den ordinære generalforsamling afholdes hvert andet år i januar kvartal.
i)

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest én uge
efter udsendelsen af første indkaldelse til den ordinære generalforsamling. Ret til at stille forslag
har bestyrelsen, stående udvalg og medlemsklubberne.

j)

Dagsordenen skal indeholde følgende punkter:
1. Kontrol af repræsentanter.
2. Valg af dirigent og referent.
3. Forelæggelse og behandling af årsberetninger.
4. Forelæggelse og behandling af regnskaber.
5. Fastlæggelse af kontingenter og gebyrer.
6. Forelæggelse og behandling af budget.
7. Behandling af indkomne forslag.
8. Valg til ledige tillidsposter.
9. Optagelse af klubber.
10. Eventuelt.
Dirigent og referentopgaver kan tildeles personer der ikke er medlem af JKS-Danmark.
Referat fra generalforsamlingen skal udsendes til klubberne senest én (1) måned efter
afholdelsen.
Eventuelle indsigelser mod referatet skal være formanden i hænde (skriftligt) senest fire
(4) uger efter udsendelsen af referatet.

k) Der skal afholdes ekstraordinær generalforsamling såfremt 25% eller flere af medlemsklubberne
anmoder herom. Anmodningen skal fremsættes skriftligt til formanden og med angivelse af
dagsorden. Associerede klubber kan ikke medvirke i en anmodning om ekstraordinær
generalforsamling. Mødeindkaldelsen skal udsendes til klubberne senest to (2) uger efter
anmodningens fremsættelse og skal indeholde dagsorden.
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l)

Ekstraordinær generalforsamling skal ligeledes afholdes på bestyrelsens anmodning.

m) Indkaldelse til en ekstraordinær generalforsamling, skal udsendes senest to (2) uger inden
afholdelsen.
n) På en ekstraordinær generalforsamling kan kun behandles det eller de emner der har givet
anledning til mødets indkaldelse.

§ 7 BESTYRELSEN
a) Den administrative, politiske, økonomiske og tekniske ledelse af foreningen påhviler bestyrelsen,
der består af:
1.
2.
3.
4.
5.

Bestyrelsesformand
Kasserer
Sekretær
Bestyrelsesmedlem 1
Bestyrelsesmedlem 2

b) Bestyrelsens medlemmer vælges for to (2) år ad gangen.
c) Bestyrelsesformanden for JKS-Danmark indkalder til bestyrelsesmøder, formalia i forbindelse med
generalforsamlingsindkaldelse og - afholdelse, og ledelse af bestyrelsesmøderne.
d) Kassereren forestår den daglige regnskabsføring i overensstemmelse med JKS-Danmark vedtægter,
herunder udarbejdelse og rettidig revision af årsregnskab.
e) Fordeling af øvrige arbejdsopgaver aftales internt i bestyrelsen. Såfremt der er budgetmæssigt dækning herfor kan bestyrelsesopgaver i enkelte tilfælde søges ved konsulenthjælp.
f)

Bestyrelsen skal afholde minimum to (2) årligt møder, men kan indkaldes når der skønnes behov
herfor. På begæring af to eller flere bestyrelsesmedlemmer skal der afholdes møde indenfor fire (4)
uger. Mødeindkaldelse skal altid ske med mindst to (2) ugers varsel. Et rettidigt indkaldt møde er
altid beslutningsdygtigt såfremt minimum tre (3) bestyrelsesmedlemmer er fremmødt. Ved
stemmelighed er bestyrelsesformandens stemme udslagsgivende. Der tages referat, af hvilken alle
væsentlige beslutninger og diskussioner skal fremgå. Referat udsendes til alle bestyrelsens
medlemmer inden fire (4) uger efter mødets afholdelse.

g) Bliver en bestyrelsespost ledig i en valgperiode konstituerer den resterende bestyrelse - med
gyldighed frem til førstkommende ordinære generalforsamling - en suppleant.
h) Bestyrelsen fastsætter gebyrer for deltagelse i foreningens aktiviteter og satser for diæter og
rejsegodtgørelse.
i)

Bestyrelsen kan ikke forpligtige foreningen økonomisk ud over kassebeholdningen, og er ansvarlig
overfor generalforsamlingen for overholdelse af vedtagne budgetrammer.

j)

Bestyrelsen planlægger og koordinerer foreningens aktiviteter, deltagelse i internationale
mesterskaber samt træningssamlinger i tæt samarbejde med Teknisk Udvalg.

k) Bestemmelser og regulativer for stående udvalg skal godkendes af bestyrelsen for at være gyldige.
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l)

Bestyrelsesformanden fører forsæde ved bestyrelsesmøder og er ansvarlig for rettidige indkaldelser
og dagsordener.

m) Alle afgørelser i bestyrelsen træffes ved almindelig stemmeflertal. Der skal føres mødeprotokol i
hvilken alle væsentlige beslutninger og diskussioner refereres.
n) Klager over faste eller specielle udvalgs afgørelser kan indankes overfor bestyrelsen, hvis afgørelse
kan indankes for generalforsamlingen.

§ 8 STÅENDE UDVALG
a) Til at forestå prioriteringen af opgaver af specifik karatefaglig karakter, er der nedsat to (2) stående
fagudvalg:




§9

Teknisk Udvalg (Gijutsu kai)
Yudansha kai (Dankollegium)

A ) - TEKNISK UDVALG
a) Teknisk udvalg forestår og indholds udfylder instruktør-, dommer-, og graduerings
uddannelsen i JKS-Danmark, samt forestår og styrke den karatetekniske udvikling og
standart i JKS-Danmark.
b) Teknisk udvalg består af én (1) udvalgsformand (foreningens chef instruktør), samt minimum to (2)
personer der er gradueret minimum Godan (5.Dan) som udpeges af Yudansha-kai (Dankollegiet).
c) Alle karatetekniske spørgsmål afgøres af Teknisk udvalg.
d) Alle væsentlige forslag og beslutninger om graduerings-, instruktør-, og dommerbestemmelser, der involverer enkeltpersoner eller klubber i JKS-Danmark skal forelægges for bestyrelsen.

B) – YUDANSHA KAI (Dankollegium)
a) For at styrke den karatetekniske udvikling er der oprettet et Yudansha-kai, som har til
formål at virke som karatefaglig sparringspartner for teknisk udvalg.
b) Medlemmer af Yudansha Kai er alle JKS-Danmark medlemmer gradueret Sandan (3.Dan)
eller derover.
c) Klubber der ikke er repræsenteret i Yudansha Kai er berettiget til repræsentation – med én
repræsentant per klub – ved deres klubinstruktør, såfremt denne er Dangradueret.

§ 10 SPECIELLE UDVALG
a) Til at forestå og lede særlige aktiviteter, kan bestyrelsen oprette andre udvalg.
b) Et specielt udvalg kompetenceområde, sammensætning, opgaver og budget godkendes af
bestyrelsen. Enhver budgetoverskridelse skal godkendes af bestyrelsen. Et udvalg opløses, når dets
opgave er løst.
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c) Såfremt et specielt udvalg eller projekts opgave består i et arrangement, hvori en klub er
involveret, skal den pågældende klub være repræsenteret i udvalgsgruppen.
d) Et specielt udvalg kan ikke tildeles opgaver eller beføjelser der griber ind i et andet udvalgs
kompetence område.

§ 11 SANKTIONSBESTEMMELSER
a) Såfremt et medlem begår en handling, der strider mod ånd eller bogstav i JKS-Danmarks vedtægter,
i et fagudvalgs regulativ eller udviser en optræden, der strider mod almindelig sømmelighed eller
skader foreningens omdømme, kan medlemmet udelukkes fra forbundets aktiviteter efter
nedenfor anførte regler.
b) I mindre belastende tilfælde kan udelukkelsen gøres betinget. I så fald får sanktionen kun virkning,
såfremt medlemmet igen forser sig inden for betingelsestidsrummet.
c) Det er i alle tilfælde bestyrelsen, der iværksætter eventuelle sanktioner - enten på anmodning fra
fagudvalg, involverede parter, eller på egen foranledning. Bestyrelsen er bemyndiget til at udelukke
et medlem fra enkelte aktiviteter eller fra samtlige foreningens aktiviteter, ligesom bestyrelsen kan
vælge samtidigt eller alternativt at tage andre hensigtsmæssige initiativer. I alle tilfælde skal
sanktionerne konfirmeres ved førstkommende generalforsamling. Iværksættelse af sanktioner
overfor klubber eller enkeltpersoner kræver at alle bestyrelsesmedlemmerne stemmer for
sanktionerne.
d) I reglementerne for fagudvalgs virke skal bestemmes hvilke sanktioner fagudvalget kan anmode
iværksat, såfremt reglementet overtrædes. De enkelte fagudvalg kan ikke anmode iværksat
sanktioner med virkninger, der går ud over fagudvalgets kompetenceområde.
e) Et udelukket medlem eller klub skal altid samtidig med eller umiddelbart efter udelukkelsen gøres
bekendt med sine ankemuligheder.
f)

Et udelukket medlem eller klub kan anke afgørelsen overfor bestyrelsen. Anke skal ske skriftligt og
senest fire (4) uger efter at den påankede hændelse har fundet sted. Ankesager behandles primært
af bestyrelsen men skal altid prøves ved næstfølgende generalforsamling. Generalforsamlingen kan
vælge at nedsætte et ordens og amatørudvalg til at behandle sagen - et sådan ordens og
amatørudvalgs opgaver og beføjelser følger i så fald de for Dansk Idrætsforbunds ordens og
amatørudvalg til enhver tid gældende regler. Iværksættelse af sanktioner mod enkeltpersoner eller
klubber kræver at 3/4 af de ved generalforsamlingen stemmeberettigede medlemmer stemmer for
sanktionerne.

g) Bestyrelsen er bemyndiget til at udelukke samtlige medlemmer af en klub fra deltagelse i
foreningens aktiviteter når klubben som helhed har overtrådt gældende bestemmelser.
h) I alle sager skal den eller de, der er berørt af sagen, altid have mulighed for at udtale sig på de
møder, hvor sagen behandles.

§ 12 REVISION
a) JKS-Danmark har én (1) bilags kontrollant der ikke tillige kan være medlem af foreningens
bestyrelse.

b) Foreningens regnskabsår går fra 1. januar til 31. december.
c) Bilags kontrollanten vælges for én generalforsamlingsperiode ad gangen.
d) Bilags kontrollanten reviderer JKS-Danmarks regnskab og skal føre en løbende kontrol med at
regnskabsføringen sker på betryggende vis.
e) Generalforsamlingen kan alternativt vælge at lade revisionen foregå ved professionel bistand.

§ 13 ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER
a) Foreningens adresse er sekretariatets adresse.
b) Foreningens regnskabsår går fra 1. januar til 31. december.
c) Bestyrelsen fastsætter gebyrer for, for sent indbetalte kontingenter og øvrige afgifter.
d) Ved associering af nye klubber betales - uanset tidspunkt for associering - fuldt kontingent for det
år hvori associeringen sker. Bestyrelsen er berettiget til at fastsætte supplerende administrative
bestemmelser, der dog skal være bragt til medlemmernes kendskab, før de gøres gældende.

§ 14 FORENINGENS OPLØSNING
a) Foreningen kan opløses på en ordinær generalforsamling hvor mindst 3/4 af de mulige
stemmeberettigede er til stede og mindst 3/4 af disse stemmer for opløsningen.
b) Såfremt en ordinær generalforsamling, hvor forslag om foreningens opløsning er lovlig fremsat ikke
er kompetent til at vedtage forslaget, kan bestyrelsen på samme møde med almindelig
stemmeflerhed vedtage at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, hvor eneste punkt på
dagsordenen er forslaget om foreningens opløsning.
c) Indkaldelse til en på dette møde vedtaget ekstraordinær generalforsamling skal udsendes senest 14
dage efter vedtagelsen, og mødet afholdes tidligst 2 og senest 3 uger efter indkaldelsen.
d) På en efter denne generalforsamling indkaldt ekstraordinær generalforsamling kan opløsningen
vedtages såfremt mindst 3/4 af de fremmødte stemmer for forslaget.
e) I tilfælde af foreningens opløsning tilfalder foreningens formue og ejendele en fond oprettet i den
anledning og med samme formål som foreningen JKS-Danmark. Fondsbestyrelsen udgøres af
foreningens per løsningsdatoen afgående bestyrelse. Fondsmidlerne kan
søges af de på opløsningstidspunktet underafdelinger og foreningens tilbageværende
medlemsklubber.

Revisionsoversigt
Nye vedtægter vedtaget på den Ordinære Generalforsamling 2002
Flg. Rettelser vedtaget på den ordinære generalforsamling 2011: §3 , §6, §10
Ændring af navn – fra Denmark Karate Association til Japan Karate Shoto Federation - Danmark
Flg. Rettelser vedtaget på den Ordinære generalforsamling 2013: § 10 (Dankollegium) slettet
Flg. rettelser vedtaget på den ordinære generalforsamling 2017: § 9 A & B
Flg. Rettelser vedtaget på den ordinære generalforsamling
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BESTYRELSEN

Formand

Jørgen Wede
Toftebovej 3 B
3230 Græsted

Tlf: 2530 0333
Email: formand@jks-danmark.com

Kasserer

Kirsten S. Spatzek
Kastanievej 20
7470 Karup J

Tlf: 2129 2484
Email: kasserer@jks-danmark.com

Sekretær

Heidi Wede

Bst. Medlem 1

Jan Spatzek

Bst. Medlem 2

Steen Mundus
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Dato: 01.08 2021

TEKNISK UDVALG

Formand

Sensei
Jan Spatzek
8.Dan

Udvalgsmedlem

Sensei
Jesper Markvardsen
7.Dan

Udvalgsmedlem

Sensei
Kenn Rasmussen
6.Dan

Udvalgsmedlem

Sensei
Steen Mundus
6.Dan

Tlf: 2244 2705
Email: jan@jks-danmark.com

Ansvarlig:
Uddannelse
Email: kenn@jks-danmark.com
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YUDANSHA - KAI
Sensei

Jan Spatzek 8.Dan

Struer Karate Klub

Sensei

Jesper Markvardsen 7.Dan

Hørsholm Karate Klub

Sensei

Kenn Rasmussen 6.Dan

Struer Karate Klub

Sensei

Steen Mundus 6.Dan

Nordsjællands Karate Akademi

Sensei

Mick Sandstrøm 5.Dan

Odense

Sensei

Henrik Christensen 5.Dan

Skanderborg Shotokan Karate-Do

Sensei

Camilla Mundus 5.Dan

Nordsjællands Karate Akademi

Sensei

Henrik Lorentsen 5.Dan

Gilleleje Karate Klub

Palle Lech 4.Dan

Charlottenlund Shotokan Karate Klub

Casper Kay Lech 4.Dan

Charlottenlund Shotokan Karate Klub

Anne-Sofie Nielsen 4.Dan

Hørsholm Karate Klub

Rune V. Zimsen 4.Dan

Hørsholm Karate Klub

Jørgen Wede 3.Dan

Gilleleje Karate Klub

Brian Friis 4.Dan

Hørsholm Karate Klub

Alice Mundus 4.Dan

Nordsjællands Karate Akademi

Jørgen Enstrøm 4.Dan

Struer Karate Klub

Stefan Mundus 3.Dan

Nordsjællands Karate Akademi

Michael Boeriis 3.Dan

Skanderborg Karate Akademi

Per Nielsen 3.Dan

Skanderborg Karate Akademi

Oscar Friis 3.Dan

Hørsholm Karate Klub

Carsten Spatzek 3.Dan

Struer Karate Klub

Emne nr. 3
Dato: 01.08 2021

ADMINISTRATIVT
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Emne nr. 3.1
Dato: 01.08 2021

Kontingenter / Gebyrer

Priser per 1.januar 2021:

Årskontingent per klub

Kr.

300,00

JKS Danmark Pas

Kr.

100,00

Årsmærke pr. stk.

Kr.

75,00

Gradueringsgebyr (9. – 1.kyu)

Kr.

25,00

Erstatningspas

Kr.

175,00

Individuelt medlemskab

Kr.

150,00

JKS Licens bog

Kr.

200,00

Årsmærke

Kr.

100,00

Medlemskab JKS International
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Regler vedr. godtgørelser

REJSEGODTGØRELSE - GENERELLE BESTEMMELSER
(transport-, og overnatningsbestemmelser)

A.

Den, som i forbindelse med udførelse af et hverv for JKS Danmark, er nød til at
foretage en rejse i Danmark, er berettiget til at få de med rejsen forbundne udgifter refunderet.

B.

Rejseudgifter ved rejser til/fra og i udlandet godtgøres kun efter bestyrelsens
bestemmelser i hvert enkelt tilfælde.

C.

Transport- og overnatningsgodtgørelse sker normalt kun mod dokumentation for de
afholdte udgifter. I tilfælde hvor dokumentation ikke kan fremskaffes kan refusion
undtagelsesvis ske mod personlig erklæring om størrelsen af de afholdte udgifter.

E.

Anmodning om rejsegodtgørelse skal fremsendes skriftligt til kassereren senest 7 dage
efter rejsens afslutning.
Rejseårsag, dato og tidspunkt for rejsens påbegyndelse og afslutning skal anføres.
Hvis eget transportmiddel er benyttet skal antal kørte km. Anføres.
Bilag (færge-, togbilletter mv.) til dokumentation af afholdte udgifter skal vedlægges.

F.

Godtgørelse af tabt arbejdsfortjeneste kan ikke finde sted.

REGULERING AF REJSEGODTGØRELSESTAKSTER
A.

Takster reguleres pr. 1. januar hvert år af bestyrelsen. Regulering kan ske i årets løb hvis
ekstraordinære forhold gør sig gældende.

REJSEGODTGØRELSE :

Bil / Motorcykel km.takst :...............…………………………………………………

kr. 2,00

JKS Danmark
Emne nr. 3.2.1
Dato: 01.08 2021

REJSEAFREGNING JKS-DANMARK

Kan downloades her : http://www.jks-danmark.com/jks/index.php/klub-info/download
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Aflønning af instruktører i forbindelse med undervisning for JKS Danmark

1) Undervisningsløn (kurser / træning):
a) A-licenserede (8.Dan);

Kr. 500,00 per undervisningstime, minimum 2 timers undervisning.

A-licenserede (7.Dan); Kr. 400,00 per undervisningstime, minimum 2 timers undervisning.
A-licenserede (6.Dan); Kr. 350,00 per undervisningstime, minimum 2 timers undervisning.
b) B-licenserede (5.Dan);

Kr. 300,00 per undervisningstime, minimum 2 timers undervisning.

c)

Kr. 250,00 per undervisningstime, minimum 2 timers undervisning.

C-licenserede (4.Dan);

d) D-licenserede (3.Dan); Kr. 200,00 per undervisningstime, minimum 2 timers undervisning.
e) Andre;

Kr. 150,00 per undervisningstime, minimum 2 timers undervisning.

2) Undervisningløn (lejre hvori der indgår undervisning sammen med udenlandsk instruktør):
a) A-licenserede (8.Dan); Euro 300,00 per dag
b) A, B -licenserede ;

Euro 250,00 per dag

3) Transport:

a) Transportgodtgørelse sker normalt kun mod dokumentation for de afholdte udgifter.
I tilfælde hvor dokumentation ikke kan fremskaffes kan refusion undtagelsesvis ske mod
personlig erklæring om størrelsen af de afholdte udgifter.
b) Hvis eget transportmiddel benyttes er godtgørelse jf. JKS-DK´s grønne mappe emne nr. 3.2
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Emne nr. 3.4
Dato: 01.08 2021

Eksterne instruktører fra JKS HQ

For at styrke sammenholdet i JKS Danmark, er det KUN JKS Danmark der kan arrangerer træning
og lejre med eksterne instruktører fra JKS HQ.

I tilfælde hvor den eksterne JKS HQ instruktør er i Danmark if. lejre, og er her før eller efter i nogle
dage, kan JKS Danmark leje den pågældende instruktør ud.
I tilfælde hvor JKS Danmark laver en aftale med JKS HQ om besøg af en instruktør i flere dage, kan
JKS Danmark leje den pågældende instruktør ud.

Vilkår (JKS Danmark):
JKS Danmark betaler rejseudgifter fra/til Japan eller hvorfra den pågældende instruktør
nu rejser fra.
JKS Danmark betaler rejseudgifter if. rejse mellem Sjælland/Jylland.
JKS Danmark betaler rejsedage (løn.)
JKS Danmark står for hele afregningen til den pågældende instruktør (løn.)

Priser og vilkår for leje (klubber):
Pris pr. dag (undervisning): max 4 timer/dag
Kagawa Sensei (JKS Shuseke Shihan)
Yamaguchi Sensei, Kanayama Sensei, Ishimine Sensei
Andre instruktører

kr. 5000,00
kr. 4000,00
kr. 3000,00

Forplejning (morgenmad/frokost/aftensmad) betales af arrangerende klub.
Anden forplejning i løbet af dagen, vand if. træning, betales af arrangerende klub.
Intern transport samt p-afgifter betales af arrangerende klub.
Evt. hotelregninger deles imellem klubberne.
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Dato: 01.08 2021

Eksterne instruktører fra JKS (udland)

I tilfælde hvor en klub i JKS Danmark ønsker at inviterer en ekstern instruktør fra udlandet er
følgende gældende:

1)

JKS Danmarks chefinstruktør skal informeres.

2)

Alle udgifter i forbindelse med invitationen, opholdet mm. betales af den
inviterende klub.

3)

Der kan ikke afholdes Dan graduering.
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JKS Danmark Pas

Jf. JKS Damarks vedtægter § 4 skal alle medlemmer i forbindelse med indmeldelse i en JKS
Danmark
klub løse JKS Danmark Pas.
Et gyldigt JKS Danmark pas er en forudsætning for at kunne deltage i JKS Danmarks aktiviteter og
kan forlanges forevist ved alle foreningens arrangementer.
Pas udstedes efter anmodning fra medlemmets klub.

Opmærksomheden henledes på at medlemmer skal have et JKS Danmark pas med gyldigt
årsmærke før de kan blive gradueret i en JKS Danmark klub.

Priser på pas er pt.:
JKS Danmark Pas:
Erstatningspas:

kr. 100,00
kr. 175,00

Rekvisition på pas sendes til:
JKS Danmark
Kastanievej 20
7470 Karup J.
eller som vedhæftet/scannet fil til: info@jks-danmark.com
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JKS Japan Pas

Rekvisition på pas sendes til:
JKS Danmark
Kastanievej 20
7470 Karup J.
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Emne nr. 4
Dato: 01.08 2021

GRADUERINGSFORHOLD
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Emne nr. 4.1
Dato: 01.08 2021

Gradueringsret

Gradueringsret til:

8.KYU

(Gradueringslicens F)

Krav:

Gradueret 1.Dan
Bestået F-licens graduering / E-licens instruktør

4.KYU

(Gradueringslicens E)

Krav:

Gradueret 2.Dan
Bestået E-licens graduering / instruktør

1.KYU
Krav:

(Gradueringslicens D)
Gradueret 3.Dan
Bestået D-licens graduering / instruktør

For at blive indstillet til autorisation, skal aspiranten have gradueret sammen med en C-licenseret
ved minimum 3 gradueringer samt have bestået gradueringskursus.
Aspiranten ansøger skriftligt Teknisk udvalg om autorisation.
Gradueringsret gives efter autorisation fra Teknisk udvalg.

Gradueringsret kan fratages af Teknisk udvalg ved “Kvalitetsmangler” hos de graduerede.
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Gradueringsret til:

1.DAN

(Gradueringslicens C)

Krav:

Gradueret 4.Dan
Bestået C-licens graduering / instruktør.

2.DAN

(Gradueringslicens B)

Krav:

Gradueret 5.Dan
Bestået B-licens graduering / instruktør.

3.DAN

(Gradueringslicens A)

Krav:

Gradueret 6.Dan
Bestået A-licens graduering / instruktør.

4.DAN

(JKS Danmark’s Chefinstruktør)

Krav:

Gradueret 8.Dan
JKS international instruktør A-licens / graduering B-licens.

Gradueringsret kan fratages af Teknisk udvalg ved “Kvalitetsmangler” hos de graduerede.
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Gradueringsmærker



Eksaminator isætter JKS gradueringsmærker i JKS pas ved gradueringer
fra 9.Kyu (9.mon Kyu) til og med 1.Kyu.



Eksaminator underskrift skal stå henover gradueringsmærket.



Når en 1.Kyu vil gå til graduering til Shodan (1.Dan) skal der være
gradueringsmærke i JKS passet for alle Kyu grader.
Manglende gradueringsmærker betales af elev (pris: kr. 25,00/stk.)



Gradueringsberettigede kan rekvirerer gradueringsmærker hos
chefinstruktøren.



Uden gradueringsmærke er en graduering ikke gyldig.
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Procedure ved KYU-graduering

Graduering til KYU grader afholdes internt i medlemsklubberne.
Opmærksomheden henledes på tids intervaller mellem graduering til KYU grader.

KLUBBENS OPGAVER FØR GRADUERINGEN STARTER :
1) Udfylde gradueringslister (jksnr. - navn - mdr.træning - nuv.grad, samt sidste gradueringsdato).
2) Indsamle JKS Danmark pas (HUSK! check om der er gyldigt årsmærke + foto).

KLUBBENS OPGAVER EFTER GRADUERING :
1) Afslut gradueringslister med nye grader.
2) Indsende gradueringsliste til JKS Danmarks for registrering af nye grader. SENEST 14 dage efter.
sendes som vedhæftet/scannet fil til: info@jks-danmark.com
3) Indsætte gradueringsgebyrer på JKS Danmark's girokonto 2 76 59 34
eller netbank: Reg. Nr. 4770 konto nr. 2765934 SENEST 14 dage efter.
(Gebyr per. kyugrad (9.-1.kyu) er pt.kr.25,00).

DEN GRADUERINGSBERETTIGEDES OPGAVER :
1) Check at gradueringslister er tilstede og korrekt udfyldte.
2) Check at JKS Danmark pas er tilstede og er med gyldigt årsmærke.
3) Underskrive gradueringslister.
4) Underskrive JKS Danmark pas.
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Gradueringsliste kan downloades fra JKS Danmarks hjemmeside.
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Procedure ved DAN-graduering

Graduering til SHODAN, NIDAN, SANDAN & YONDAN afholdes minimum to gange årligt.

Graduering på JKS Danmarks sommerlejr
- ER KUN FOR DELTAGERE PÅ SOMMERLEJREN.
Der gives ikke dispensation til graduering på sommerlejren, for ikke deltagere.

På gradueringsdatoen skal følgende afleveres:
JKS Danmark pas. / Ved graduering til Ni-, San-, og Yondan JKS Japan licensbog
Application for DAN grade registration.
1 stk. pasfoto.
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Tidsintervaller imellem gradueringer til dan-grader

1.Dan - 2.Dan

minimum

2 års træning.

2.Dan - 3.Dan

minimum

3 års træning.

3.Dan - 4.Dan

minimum

4 års træning.

4.Dan - 5.Dan

minimum

5 års træning.

5.Dan - 6.Dan

minimum

6 års træning.

6.Dan - 7.Dan

minimum

7 års træning.

Aldersgrænser ved gradueringer til dan-grader

(*)

1.Dan

ingen aldersgrænse (*)

2.Dan

ingen aldersgrænse (*)

3.Dan

fyldt minimum 19 år.

4.Dan

fyldt minimum 24 år.

5.Dan

fyldt minimum 29 år.

6.Dan

fyldt minimum 35 år.

7.Dan

fyldt minimum 40 år.

Under 15 år, er graden en juniorgrad.
På Dan-diplomet er der anført et J foran diplomnummeret.
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Priser for Dan gradueringer

Ved Dan - graduering skal der betales to gebyrer :

1. GRADUERINGSGEBYR:
Dette er gebyr for at gå til graduering og beløbet refunderes IKKE selv om graden ikke opnås.
2. REGISTRERINGSGEBYR:
Dette er betaling for optagelse i JKS Dan-kartotek, Diplom og afgift til kontorhold i Japan mm.
Beløbet refunderes såfremt graden ikke opnås.

Priser:

Gradueringsgebyr:

Registreringsgebyr:

I alt:

1.Dan (Shodan)

Kr. 250,00

Kr. 1250,00

Kr. 1500,00

2.Dan (Nidan)

Kr. 250,00

Kr. 1550,00

Kr. 1800,00

3.Dan (Sandan)

Kr. 250,00

Kr. 1850,00

Kr. 2100,00

4.Dan (Yondan)

Kr. 250,00

Kr. 2500,00

Kr. 2700,00

3. JKS Japan Licensbog
Alle Dangrader i JKS Danmark skal være indehaver af en JKS Japan licensbog.
Har man ikke en sådan vil der blive opkrævet yderligere Kr. 200,00.

4. Transfer af ikke JKS Dangrader til en JKS Dangrad
For ikke registrerede dangrader, skal der ved graduering til en ny Dangrad i JKS, betales et
transfergebyr på JPY 10,000
Beløbet betales i DKK og man vil modtage endnu et diplom med den overførte dangrad.
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Dan-gradueringspanel

JKS Danmarks nationale retningslinjer

Ved graduering til :

Gradueringspanelet skal bestå af minimum:

4.Dan

Én 8.Dan

3.Dan

Én 8.Dan eller Én 7.Dan (A-licens *)
eller
Én 6.Dan (A-licens *) + to 5.Dan (B-licens *)

2.Dan

Én 8.Dan eller Én 7.Dan eller Én 6.Dan (A-licens *)
eller
Tre 5.Dan (B-licens *)

1.Dan

Én 8.Dan eller Én 7.Dan eller Én 6.Dan eller Èn 5.Dan
Eller
Tre 4.Dan (C-licens *)

* National licens

JKS Danmarks chefinstruktør udpeger hvilke personer som skal forestå DAN gradueringer.
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Særlige bestemmelser

1.

Dan gradueringer.
Der afholdes dan graduering minimum to (2) gange årligt – sommerlejr og i december måned.

2.

Specielle Dan gradueringer.

1)

JKS chefinstruktør kan Dan graduerer udenfor de fastlagte Dan gradueringsterminer under
følgende omstændigheder:
1)

Når en kandidat af uundgåelig årsager, ikke kan deltage i en ordinær Dan graduering.

2)

Når en Dan graduering ikke kan afholdes på grund af en uundgåelig årsag.

3)

I særlige tilfælde, hvor forholdene taler herfor (evt. handicap).

2)

Hvis man ønsker at graduerer i udlandet, skal godkendelse indhentes hos JKS chefinstruktør.

3.

Overførsel af DAN grad fra en anden organisation.
Personer som ønsker at overføre en DAN grad fra en anden organisation bør behandles som
nævnt nedenfor:
1)

Den Dan grad som ønskes overført, vil blive behandlet af JKS chefinstruktør
med henblik på at godkende graden til tilsvarende Dan grad i JKS.
A)

Finder JKS chefinstruktør at graden er tilsvarende JKS, kan Aspiranten gå til graduering
til næste Dan grad. Såfremt tidsintervallet er i orden.
Hvis aspiranten ikke består næste dangrad, vil han/hun bestå med den nuværende
grad, nu som en JKS grad.

B)

Finder JKS Chefinstruktør at graden ikke er tilsvarende JKS, kan Aspiranten gå til
graduering til den grad som var ønsket overført.

2)

Opfylder undersøgelsen kravet for JKS standarder, skal personen fremlægge et kopi
af oprindelige Dan-diplom, samt betale et overførselsgebyr på JPY 10.000.

3)

JKS HQ vil registrerer den overførte Dan grad med datoen, der vises på de oprindelige
dan-diplom.
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UDDANNELSE
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Generelle bestemmelser
INSTRUKTØRLICENSER
1.

Instruktør status.
En officiel instruktør må undervise karate i overensstemmelse med reglerne for undervisning på steder,
hvor JKS Danmark giver sin godkendelse.

2.

Licenser.
Følgende skal være opfyldt for at opnå instruktør status:

3.

1)

F-licens.
Minimum gradueret 3.kyu og bestået F-licens prøve.

2)

E-licens.
Minimum 1. Dan og bestået E-licens prøve.

3)

D-licens.
Minimum 3. Dan og bestået D-licens prøve samt minimum E-dommerlicens.

4)

C-licens.
Minimum 4. Dan og bestået C-licens prøve samt minimum E-dommerlicens.

5)

B-licens.
Minimum 5. Dan og bestået B-licens prøve samt minimum E-dommerlicens.

6)

A-licens.
Minimum 6. Dan og bestået A-licens prøve samt minimum C-dommerlicens.

7)

+A-licens.
Minimum 8.Dan , bestået JKS international A-licens samt JKS international A-dommerlicens.

Bemyndigelse.
I princippet kan en officiel instruktør udøve sin autoritet og beføjelser baseret på hans status, inden
for følgende begrænsninger.
1)

F-licens (instruktørassistent).

2)

E-licens (holdinstruktør).

3)

D-licens (klubinstruktør).

4)

C-licens (regionsinstruktør (Regioner: Sjælland, Fyn, Jylland)).

5)

B-licens (national JKS instruktør).

6)

A-licens (national JKS instruktør).

7)

+A-licens (chefinstruktør JKS Danmark).
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GRADUERINGSLICENSER
1.

Eksaminator status.

En officiel eksaminator må graduerer KYU/DAN i overensstemmelse med reglerne og hvor JKS Danmark giver
sin godkendelse.

2.

Licenser.
Følgende skal være opfyldt for at opnå eksaminator status:

3.

1)

F-licens.
Minimum 1. Dan og bestået F-licens prøve & E-licens instruktør.

2)

E-licens.
Minimum 2. Dan og bestået E-licens prøve & E-licens instruktør.

3)

D-licens.
Minimum 3. Dan og bestået D-licens prøve & D-licens instruktør.

4)

C-licens.
Minimum 4. Dan og bestået C-licens prøve & C-licens instruktør.

5)

B-licens.
Minimum 5. Dan og bestået B-licens prøve & B-licens instruktør.

6)

A-licens.
Minimum 6. Dan og bestået A-licens prøve & A-licens instruktør.

7)

+A-licens
Minimum 8.Dan , bestået JKS international B-licens samt JKS international A-licens instruktør.

Bemyndigelse.
I princippet kan en officiel instruktør udøve sin autoritet og beføjelser baseret på hans status, inden
for følgende begrænsninger.

4.

1)

F-licens (gradueringsret til 8. kyu).

2)

E-licens (gradueringsret til 4. kyu).

3)

D-licens (gradueringsret til 1. kyu).

4)

C-licens (gradueringsret til 1. Dan).

5)

B-licens (gradueringsret til 2. Dan).

6)

A-licens (gradueringsret til 3. Dan).

7)

+A-licens (gradueringsret til 4.Dan).

Diverse.
Minimumsalder for opnåelse af gradueringslicens er 21 år.
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DOMMERLICENSER
1.

Dommer status.
I henhold til konkurrencereglerne og dommer regler, har en officiel dommer lov til at fungere som
dommer i turneringer, hvortil JKS giver sin godkendelse.

2.

Licenser.
Følgende skal være opfyldt for at opnå dommer status:

3.

1)

F-licens.
Minimum 1.Dan og afsluttet et givet kursus.

2)

E-licens.
Minimum 2.Dan og afsluttet et givet kursus.

3)

D-licens.
Minimum 2.Dan og indehaver af E-licens i mere end 2 år.

4)

C-licens.
Minimum 3.Dan og indehaver af D-licens i mere end 2 år.

5)

B-licens.
Minimum 3.Dan og indehaver af C-licens i mere end 3 år.

6)

A-licens.
Minimum 5.Dan og indehaver af B-licens i mere end 5 år.

Bemyndigelse.
I princippet kan en officiel instruktør udøve sin autoritet og beføjelser baseret på hans status, inden
for følgende begrænsninger.

4.

1)

F-licens. (Fukushin)

2)

E-licens. (Fukushin)

3)

D-licens. (Shushin)

4)

C-licens. (Kansa)

5)

B-licens. (Tatami chef)

6)

A-licens. (Stævne chefdommer)

Særlige bestemmelser.
JKS Danmarks chefdommer kan i nødstilfælde ved et stævne dispenserer for pkt. 3 (Bemyndigelse).

5.

Diverse.
Minimumsalder for opnåelse af dommerlicens er 19 år.
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KVALIFIKATIONSPRØVER

1.

2.

Organisering af kvalifikationsprøver.
1)

Kvalifikationsprøver udføres efter godkendelse af JKS Danmarks chefinstruktør.

2)

Kvalifikationsprøver udføres generelt én gang om året.

3)

Når omstændighederne kræver det, kan en særlig kvalifikationsprøve udføres, betinget af
godkendelse fra JKS Danmarks chefinstruktør.

4)

I tilfælde hvor JKS Danmarks chefinstruktør konkluderer det nødvendigt, kan en speciel
kvalifikationsprøve udføres.

Anvendelse.
For udførsel af kvalifikationsprøver skal sted og art af kvalifikationsprøven godkendes af
JKS Danmarks chefinstruktør.

3.

4.

5.

Underretninger.
1)

Kravet for kvalifikationsprøver skal meddeles til eksaminander senest 20 dage før afholdelse.

2)

Resultater skal meddeles til eksaminander senest 7 dage efter afholdelse.

3)

Resultater skal meddeles skriftligt. Den skal vises offentligt eller sendes direkte til de
pågældende eksaminander.

Kvalifikationer og procedure for prøver.
1)

Den, der tager en kvalifikationsprøve skal opfylde de standarder for status fastsat under
generelle bestemmelser (emne 5.1).

2)

Den, der tager en kvalifikationsprøve skal udfylde en ansøgning og aflevere den sammen med
et eventuelt gebyr, før en angiven frist.

Metoder for afholdelse af prøver.
1)

Prøverne udføres som beskrevet nedenfor:
1)
2)

Skriftlig prøve.
Praktisk prøve.

2)

Kravene i hver test skal specificeret.

3)

Resultatet af testen skal afgøres ved en flertalsbeslutning fra de deltagende censorer.
Hvis et flertal ikke kan opnås kan eksaminanden ikke bestå.
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6.

Censorer.
1)

Censorer vælges af JKS Danmarks chefinstruktør.

2)

Prøven skal administreres af en cencor valgt hertil af JKS Danmarks chefinstruktør.

3)

Hver eksaminator forventes at udføre sin opgave samvittighedsfuld jf. sine beføjelser.

4)

En kvalifikationsprøve holdes af et panel, som består at mindst følgende:
(Instruktørlicensprøver)
F-licens:
E-licens:
D-licens:
C-licens:
B-licens:
A-licens:

1 eksaminator(B-licens).
1 eksaminator (A-licens), eller 2 eksaminatorer (B-licens).
1 eksaminator (+A-licens),
eller 1 eksaminator (A-licens) og 1 eksaminator (B-licens),
eller 3 eksaminatorer (B-licens).
1 eksaminator (+A-licens), eller 1 eksaminator (A-licens) og 2 eksaminatorer (B-licens).
1 eksaminator (+A-licens), eller 1 eksaminator (A-licens) og 3 eksaminatorer (B-licens).
1 eksaminator (+A-licens), eller 2 eksaminatorer (A-licens).

(Gradueringsprøver)
F-licens:
E-licens:
D-licens:
C-licens:
B-licens:
A-licens:

1 eksaminator (B-licens).
1 eksaminator (A-licens), eller 2 eksaminatorer (B-licens).
1 eksaminator (+A-licens), eller 1 eksaminator (A-licens) og 1 eksaminator (B-licens).
1 eksaminator (+A-licens), eller 1 eksaminator (A-licens) og 2 eksaminatorer (B-licens).
1 eksaminator (+A-licens), eller 1 eksaminator (A-licens) og 3 eksaminatorer (B-licens).
1 eksaminator (+A-licens), eller 2 eksaminatorer (A-licens).

(Dommerprøver)
F-licens:
E-licens:
D-licens:
C-licens:
B- licens:
A- licens:

7.

8.

1 eksaminator (C-licens) eller 2 eksaminatorer (D-licens).
1 eksaminator (C-licens) og 1 eksaminator (D-licens).
1 eksaminator (C-licens) og 2 eksaminatorer (D-licens).
1 eksaminator (B-licens).
1 eksaminator (A-licens) eller 3 eksaminatorer (B-licens).
1 eksaminator (+A-licens)

Forvaltning af resultater af kvalifikationsprøver.
1)

Resultat og rapport skal sendes til JKS hovedkontor inden for 3 dage.

2)

En kvalifikationsprøve er kun gyldig, når den er registreret og der er udstedt et certifikat.

Diverse.
Alle licenser nævnt i emne nr. 5.1 er nationale licenser og krav.
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Kvalifikationskurser

1.

Afholdelse af kvalifikationskurser.

1)

Kvalifikationskurser afholdes når teknisk udvalg finder det nødvendigt eller på efterspørgsel
fra klubberne.

2)

Indkaldelse til kvalifikationskurser skal sendes til alle klubber og offentliggøres på alle sociale
medier (Website, Facebook, ect.)

2.

Deltagelse og tilstedeværelse.

1)

For at bibeholde sin licens, skal man deltage på et kvalifikationskursus/ re-certificeringskursus
mindst én gang hvert tredje (3.)år.

2)

Efter afslutning på et kursus vil et certifikat blive tildelt dem der deltog.
Det vil ligeledes blive noteret i deltagerens personlige JKS-DK pas.

3)

I nogle tilfælde kan kurser blive aflyst på grund af uforudsete hændelser.

3.

Krav til prøver.

1)

Personer som deltager et kursus skal fremvise sit JKS-DK pas med gyldigt årsmærke.

2)

Nødvendige procedurer for kurser, priser og betalingsmåder skal specificeres separat
og sendes til klubberne.

4.

Kurser.

1)

Kurser er valgt for dem, der har de pågældende kvalifikationer.

2)

Antallet af kurser er uafklaret.
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Særlige tilfælde for kvalifikationsprøver

Alt nævnt i særlige tilfælde for kvalifikationsprøver er nationalt.

1.

Særlige tilfælde for kvalifikationsprøver.

1)

JKS chefinstruktør kan give særlig godkendelse til at tage en kvalifikationsprøve for
følgende personer, selvom de ikke opfylder standarder for status.
1)

Personer der har afsluttet et godkendt specialkursus.

2)

Personer, hvis evne betragtes som værende svarende til standarden for status,
men som af uundgåelige årsager ikke har haft mulighed for at tage kvalifikationsprøven.

2.

Særlige tilfælde for prøver.

1)

JKS chefinstruktør kan give tilladelse til en særlig prøve, eller udføre én i følgende tilfælde:
1)

Når en person ikke kan tage en prøve på den sædvanlige måde af en uundgåelig årsag.

2)

Når en planlagt prøve ikke kan afholdes af en uundgåelig årsag.

3)

Når bestyrelsen beder om en særlig prøve.

2)

I disse tilfælde skal teknisk udvalg særskilt give instruktioner om prøve metoden.

3.

Overførsel af licenser fra en anden organisation.
Personer med kvalifikationer fra en anden organisation bør behandles som nævnt nedenfor:
1)

De kvalifikationer som ønskes overført, vil blive behandlet af autoriserede censorer
(se emne 5.1) med henblik på at godkende disse til tilsvarende kvalifikationer i JKS.

2)

Opfylder undersøgelsen kravet for JKS standarder, skal personen fremlægge et kopi
af deres oprindelige eksamensbeviser (diplom, certifikat).

3)

JKS vil registrerer de overførte kvalifikationsprøver med datoer, der vises på de oprindelige
eksamenspapirer.
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Supplerende regler
1.

Fornyelse af kvalifikationer (licenser).

1)

Officiel status kan kun fornyes for de, der tager et kvalifikationskursus/ re-certificeringskursus.
I nogle tilfælde, hvis det findes nødvendigt, kan der pålægges en prøve.

2)

Ved færdiggørelse af et kvalifikationskursus/ re-certificeringskursus udstedes et nyt officielt
kvalifikationscertifikat.

3)

Emne nr. 5.1 anvendes til kravene i prøver ved fornyelse af kvalifikationer.

2.

Gyldighed af kvalifikationer (licenser).

1)

For at bibeholde sin licens, skal man deltage på et kvalifikationskursus/ re-certificeringskursus
mindst én gang hvert tredje (3.)år.

3.

Fratagelse af kvalifikationer (licenser).

1)

JKS chefinstruktør kan fratage licenser efter en afgørelse af teknisk udvalg under følgende
betingelser:
1)

Når personer betragtes at være ude af stand til at udøve deres opgaver og beføjelser
jf. deres status korrekt.

2)

Når reglerne overtrædes.

3)

Når personens optræden er upassende for en teknisk ekspert.

4)

Hvis en person bliver ekskluderet af JKS.

2)

Ved fratagelse af officiel status/licens(er) skal certifikater straks returneres.

4.

Tab af kvalifikationer (licenser).

1)

Kvalifikationer (licenser) der ikke fornyes indenfor en given periode taber gyldighed.
I sådanne tilfælde, kan kvalifikationen (licensen) igen få gyldighed ved deltagelse af
et nyt kvalifikationskursus/ re-certificeringskursus.

5.

Diverse

1)

Hvis en årlig kvalifikationsprøve ikke kan afholdes på grund af en uundgåelig årsag.
Bliver alle licenser automatisk forlænget med ét år.

2)

Gyldighed af licenser kan findes under Emne nr. 6 (licensregister).
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Instruktørlicenser JKS Danmark

Licens/Nr.

Navn

Klub

Gyldig til:

+A

Jan Spatzek

JKS Danmark

31.12-2022

A

Jesper Markvardsen

Hørsholm

31.12-2022

A

Kenn Rasmussen

Struer

31.12-2022

A

Steen Mundus

NKA

31.12-2022

B

Mick Sandstrøm

B

Henrik Christensen

Skanderborg

31.12-2022

C

Henrik Lorentsen

Gilleleje

31.12-2022

D

Palle Lech

CSKK

15.07-2022

D

Rune Zimsen

Hørsholm

15.07-2022

D

Brian Friis

Hørsholm

15.07-2022

D

Jørgen Wede

Gilleleje

31.12-2022

D

Per Nielsen

Skanderborg

31.12-2022

E

Oscar Friis

Hørsholm

15.07-2022

E

Casper Kay Lech

CSKK

15.07-2022

E

Thomas Bugge Johansen

CSKK

15.07-2022

E

Peter Stenfors

NKA

15.07-2022

E

Tonny Rasmussen

Skanderborg

15.07-2022

E

Jørgen Enstrøm

Struer

31.12-2022

E

Michael Boeriis

Skanderborg

31.12-2022

31.12-2022
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Licens/Nr.

Navn

Klub

Gyldig til:

E

Torben Wallner

Skanderborg

31.12-2022

E

John Asmussen

Gilleleje

31.12-2022

E

Morten Fjorback

Struer

31.12-2022

F

Per Juel Hansen

Gilleleje

31.12 2025

F

Jesper Lindgreen

Hørsholm

31.12 2025

F

Marc Nybo Jantzen

31.12 2025

F

Simone Jantzen

31.12 2025

F

Sarah Fox

Hørsholm

31.12-2026

F

Ulrik Engkær Hansen

NKA

31.12-2026

F

Kenneth Lindahl

Gilleleje

31.12-2026

F

Ronny Olsen

Gilleleje

31.12-2026

F

Viktor Gabrielsen

Gilleleje

31.12-2026

F

Christina Wallner

Skanderborg

31.12-2026

F

Sissel Wallner

Skanderborg

31.12-2026

F

Tina Richardy

Skanderborg

31.12-2026

F

Victor J. Christensen

Skanderborg

31.12-2026

F

Anna Krogsgaard

Struer

31.12-2026

F

Birger Munch

Struer

31.12-2026

F

Julie S. Sørensen

Struer

31.12-2026
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Graduerings licenser JKS Danmark

Licens/Nr.

Navn

Klub

Gyldig til:

+A

Jan Spatzek

JKS Danmark

31.12-2022

A

Jesper Markvardsen

Hørsholm

31.12-2022

A

Kenn Rasmussen

Struer

31.12-2022

A

Steen Mundus

NKA

31.12-2022

B

Mick Sandstrøm

B

Henrik Christensen

Skanderborg

31.12-2022

C

Henrik Lorentsen

Gilleleje

31.12-2022

D

Palle Lech

CSKK

31.12-2022

D

Rune Zimsen

Hørsholm

31.12-2022

D

Brian Friis

Hørsholm

31.12-2022

D

Jørgen Wede

Gilleleje

31.12-2022

D

Casper Kay Lech

CSKK

31.12-2022

E

Peter Stenfors

NKA

31.12-2022

E

Per Nielsen

Skanderborg

31.12-2022

E

Jørgen Enstrøm

Struer

31.12-2022

31.12-2022
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Licens/Nr.

Navn

Klub

Gyldig til:

F

Tonny Rasmussen

Skanderborg

31.12-2022

F

Michael Boeriis

Skanderborg

31.12-2022

F

Torben Wallner

Skanderborg

31.12-2022

F

Tina Ricardy

Skanderborg

31.12-2022

F

Morten Fjordbak

Struer

31.12-2022

F

John Asmussen

Gilleleje

31.12-2022

F

Ulrik Engkær Hansen

NKA

31.12-2022
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Dommer licenser JKS Danmark

Licens

Navn

Klub

Gyldig til:

A

Jan Spatzek

JKS Danmark

31.12 2022

A

Steen Mundus

NKA

31.12 2022

A

Jesper Markvardsen

Hørsholm

31.12 2022

B

Kenn Rasmussen

Struer

31.12 2022

C

Mick Sandstrøm

C

Henrik Lorentsen

Gilleleje

31.12 2022

D

Palle Lech

CSKK

31.12 2022

D

Casper Kay Lech

CSKK

31.12 2022

D

Henrik Christensen

Skanderborg

31.12 2022

D

Brian Friis

Hørsholm

31.12 2022

D

Jørgen Wede

Gilleleje

31.12 2022

E

Peter Stenfors

NKA

31.12 2022

E

Rune Zimsen

Hørsholm

31.12 2022

E

Anne-Sofie Nielsen

Hørsholm

31.12 2022

31.12 2022
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ELITE / LANDSHOLD

KATA
ansvarlig

KUMITE
ansvarlig

Sensei
Steen Mundus
6.Dan

Sensei
Jan Spatzek
8.Dan

Tlf: 2244 2705
Email: jan@jks-danmark.com

