
Ishøj Budo Klub og The Jiu Jitsu Foundation 

 

INDMELDELSESBLANKET 

 

Undertegnede ønsker hermed medlemskab af Ishøj Budo Klub, og derigennem The Jiu Jitsu Foundation, og er bekendt 

med reglerne herfor, samt at al træning foregår på eget ansvar. Instruktører tilknyttet og udpeget af klubben eller elever 

kan ikke drages til ansvar for skader, som medlemmerne pådrager sig under træning i klubbens regi. Undertegnede er 

indforstået med at medlemskab af Ishøj Budo Klub automatisk medfører medlemskab af The Jiu Jitsu Foundation og at 

medlemsoplysninger kan videregives til denne. 

Navn:  

Adresse:  

Post nr.:  By:  

Telefon:  Mobil:  

Fødselsdato:    

Det bedes venligst oplyst om der er kroniske sygdomme, f.eks. astma, epilepsi etc. 

 

 

Hvordan har du hørt om klubben? ☐Hjemmeside ☐Facebook   ☐Plakat   ☐Medlem   ☐Flyer  ☐Andet 

 

SAMTYKKEERKLÆRING 

I forbindelse med træningsarrangementer, gradueringer m.m. kan der blive taget billeder og videoer til klubbens 

hjemmeside, Facebook, YouTube, avisen etc. Undertegnede giver hermed sit samtykke til at Ishøj Budo Klub må anvende 

disse med henblik på promovering af klubben. 

 

Dato:  Underskrift:  

                              Hvis medlemmet er under 18 år skal forældre eller værge underskrive 

 

UDDRAG AF REGELSÆTTET 
Eleverne skal opføre sig respektfuldt og følge gældende dojo etikette. Alle skader skal meldes til instruktøren forud for hver træning så 

der kan tages hensyn til disse. Personlig hygiejne skal holdes til en høj standard, og fingre og tånegle skal være kortklippet. Smykker, 

ringe, halskæder, piercinger etc. må ikke bæres under træning. Såfremt disse ikke kan fjernes skal de tapes til. Der bukkes forud for 

indtrædelse i dojoen og på måtten, og måtten betrædes kun efter invitation fra instruktøren eller et senior medlem. Elever må ikke 

forlade lokalet under træning eller gå efter vand uden først at informere instruktøren. Dette er af sikkerhedsmæssige årsager og for at 

sikre at skader ikke overses eller ignoreres. Der trænes i alm. hvid gi, evt. med en hvid t-shirt eller sports top indenunder. Klubben 

anbefaler alm. hvid judo gi af mærkerne Blitz eller Mizuno. Alle mærker skal fjernes fra gi og bælte. Instruktører tiltales som "sensei" eller 

"sempai". Alle instruktører som har en funktion i klubben har afgivet en pædofilattest jf. regler vedr. foreningsliv. 

Alle klager eller kommentarer ifm. træningen kan indberettes anonymt til instruktører eller klubbens bestyrelse.  

Ishøj Budo Klub anbefaler at alle medlemmer har alm. førstehjælps udstyr med i tasken, såsom ispose, kompressionsbind og alm. 

hæfteplaster til at komplimenterer klubbens førstehjælps udstyr. Alle klubbens instruktører har modtaget førstehjælps uddannelse. 

 

Betaling kan ske ved overførsel til konto nr.  5475 0001856213 


