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Haslev Jiu-jitsu klub  -  Indmeldelseblanket  
 
 

Navn:  _____________________________________________ 

Adresse:  _____________________________________________ 

Postnr.:  _____________________________________________ 

Telefon:  _____________________________________________ 

Mailadresse:  _____________________________________________ 

Fødselsdato:  _____________________________________________ 

 
Det bedes venligst oplyst om der er kroniske sygdomme, fx astma, epilepsi m. m: 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 
Undertegnede ønsker medlemskab af Haslev Jiu-jitsu klub og er indforstået med de regler, som er 
på bagsiden af denne blanket, samt at al træning foregår på eget ansvar. Træner/instruktører eller 
elever kan ikke drages til ansvar for skader, som medlemmerne pådrager sig i klubben. 
 
Dato og Underskrift: _____________________________________________ 
 
Ved personer under 18 år, skal mor/far eller værge underskrive, for at indmeldelsen skal være 
gyldig.  Understreg venligst hvem der har underskrevet. 
 
Udover kontingent til klubben vil der være en årlig tilslutningsafgift/kontingent for alle over 14 år 
til vort hovedforbund. 
 
Samtykkeerklæring: 
I forbindelse med træningsarrangementer, gradueringer med mere, hvor vi tager billeder af 
børnene til vores hjemmeside, Youtube, Facebook eller avisen, skal vi bruge en samtykkeerklæring 
fra mor/far eller værge, som giver os lov til at bruge billederne.   
      
Undertegnede giver hermed mit samtykke til at Haslev Jiu-jitsu klub må bruge de billeder, som De 
tager i forbindelse med ovenstående arrangementer m. m til at sætte på hjemmesiden, i avisen 
med mere. 
 
Dato og Underskrift: _____________________________________________ 
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Haslev Jiu-jitsu klub er tilsluttet: 
 
World Hoku Shin Ko Ryu Bu Jutsu, Dansk Gymnastik- og Idrætsforeninger.  
   
Ordens- og sikkerhedsregler: 
Eleverne skal til enhver tid være respektfuld og rette sig efter dojo - etikette, der er en del af elevens 
træning. Absolut respekt for disse traditioner anses for absolut vigtigt. 
       
Personlig hygiejne er af højeste vigtighed og alle elever forventes at holde en høj standard. Finger og 
tånegle skal være kortklippet. Smykker må ikke bæres i Dojoen. Hvis der er smykker (ringe og lign) skal disse 
dækkes med plaster under træningen. Eleven skal vente med at træde ind på måtten til der er givet 
tilladelse, og må ikke træne uden instruktion fra en kvalificeret instruktør. Eleven må ikke træne teknikker, 
der ikke bliver vist på måtten. 

Alle skader skal reporteres til instruktøren.    
Alle skader der er opstået under træningen skal straks meddeles instruktøren, der så vil tage stilling til den 
videre behandling. 

Al information fra instruktøren skal til enhver tid respekteres og adlydes. Eleven skal være stille og vise 
respekt i Dojoen, både for sin instruktør som for sine træningspartnere. 

Tobaksrygning er forbudt i Dojoen og i de tilstødende lokaler. Al leg med gymnastikredskaberne og 
træningsudstyr er forbudt. 

Ingen må forlade træningen uden tilladelse fra instruktørerne. Ordrer om oprydning givet af den til enhver 
tid tjenestegørende materialeforvalter/pedel skal ubetinget efterkommes. 

Alle farlige stød, slag og spark må og skal kun markers. Ved indsættelse af alle former for hold og greb, skal 
disse straks brydes, når modstanderen klapper i gulvet på sin træningspartner eller på sig selv. 

Slip omgående, når træningspartneren tilkendegiver smerte. 

Hvis nogen føler sig dårlig under eller efter træningen, skal vedkommende straks indberette dette til 
instruktøren. 

Slip omgående, når træningspartneren tilkendegiver smerte. 

Hvis nogen føler sig dårlig under eller efter træningen, skal vedkommende straks indberette dette til 
instruktøren. 

Al leg med Ju-Jitsu må ikke finde sted, hverken i, som uden for klubben. 

Overtrædelse af sikkerhedsbestemmelserne medfører bortvisning fra træningen og i gentagelsestilfælde 
eksklusion fra klubben. 

Kontingent betales 2 gange pr. sæson (1/1 og 1/9) Først på måneden. Udmeldelse skal ske skriftligt til 
klubbens kasserer. Udmeldelse er a regne fra udgangen af den følgende måned. Al kontingent skal være 
betalt inden udmeldelsen godkendes. Ligeledes skal medlemskontingent være betalt inden man kan gå til 
graduering. 

Instruktører, trænere, bestyrelsesmedlemmer med mere, som har en funktion i klubben har afgivet en 
pædofiliattest, som det kræves jf. regler vedr. foreningsliv 


