Norges Aikidoforbund
Søknadsskjema for Dangradering

Navn :
Fødselsdato :
Klubb :
Startet å trene Aikido (år/måned):
Epost adresse:

Søker om å gå opp til gradering (tid/sted):
Nåvæ
rende grad: gitt av: dato:
Totalt antall treningsøkter siden forrige beståtte gradering:

Under skal du beskrive hvilket ansvar du har hatt og hvilke leire du har deltatt på, siden forrige
beståtte gradering:

Fast instruksjon i egen klubb, lengere vikariat eller ansvar for nybgynnerkurs:
Periode (år/mnd)

Antall treningsøkter pr uke

.
.
.
Evt. kommentar:

Verv i NAF eller egen klubb:
Periode (år/mnd)
.
.
.
Evt. kommentar:

Verv

Deltakelse på NAF-leire, helgekurs eller andre leire/samlinger (skal væ
re dokumentert i
NAF-medlemsbok eller Yudanshacard):
Dato

Leir

Sted

Antall treningsøkter

.
.
.
Evt. kommentar:

Instruksjon på klubbleire eller NAF-samling/leir:
Dato

Leir

Sted

Antall økter instruksjon

.
.
.
Evt. kommentar:

Annet; for eksempel treningsopphold i utlandet:

Kommentarer/bemerkninger fra klubbinstruktør:
(her bør klubbinstruktør/teknisk ansvarlig kommentere opplysningene over og gjerne si noe om
søkerens innsats i klubben)

Sted, dato:
Navn på klubbinstruktør/teknisk ansvarlig:

Beskrivelse av prosedyre for Dangraderinger i NAF:

1. NAF-søknadsskjema for Dangradering fylles ut og sendes elektronisk til høyst graderte
klubbinstruktør/teknisk ansvarlig som godkjenner påførte treningsmengde. Dersom det er
klubbinstruktøren selv som skal graderes, så sendes søknadsskjema direkte til
tk@aikido.no.

2. Dersom klubbinstruktør godkjenner påførte treningsmengde videresendes skjema til
tk@aikido.no, hvis ikke returneres det til søker. Skjemaet skal væ
re TK i hende minimum
fire uker før graderingen skal finne sted.

3. Dersom TK godkjenner søknaden, sendes svar til kandidaten med kopi til klubbinstruktør
og styret (kasserer@aikido.no) om at kandidaten kan gå opp. TK sender svar minimum to
uker før gradering finner sted.

4. Kandidaten overfører omgående penger til NAFs konto.

5. Kandidaten fyller ut Hombus skjema (3 skjema ved shodan, 1 skjema ved øvrige
graderinger som finnes på www.aikido.no) og medbringer disse til graderingsstedet
sammen med kvittering på at penger er innbetalt til NAFs konto. Kandidaten overleverer
skjema til den stedlige graderingskomite som overleverer dette til TK.

6. Dersom kandidaten består graderingen sender TK omgående papirene inn til Hombu med
elektronisk beskjed til NAF v. kasserer om at innbetaling skal skje.

7. Dersom kandidaten ikke består sender TK omgående elektronisk beskjed til kasserer om at
penger, minus 500 i gebyr til NAF, returneres til kandidaten.

8. Når TK mottar sertifikatret fra Hombu overleveres de til kandidaten på kommende større
NAF-arrangement fra høyst graderte tilstedevæ
rende representant fra TK. Dersom
kandidaten ikke er til stede, overleveres sertifikatet via klubbinstruktør eller
andre representanter fra klubben som er til stede.
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