
FORNAVN:............................................ETTERNAVN.........................................

PÅMELDING GRADERING BJJ

ALDER:................. 

Merk av NÅVÆRENDE grad:

Hvit

Blått

Denne må fylles ut i BLOKKbokstaver.

DATO FOR SISTE GRADERING...................................................

Ungdom

White belt 1 stripe

White belt 2 stripes

White belt 3 stripes

White belt 4 stripes

Blue belt 1 stripe

Blue belt 2 stripes

Blue belt 3 stripes

Blue belt 4 stripes

Blue belt 

Purple belt 1 stripe

Purple belt 2 stripes

Purple belt 3 stripes

Purple belt 4 stripes

Purple belt 

Brown belt 1 stripe

Brown belt 2 stripes

Brown belt 3 stripes

Brown belt 4 stripes

Brown belt 

White belt

Black belt 

 Oppmelding til gradering må skje innen fristen, du er påmeldt når du har levert lappen. 

- For å gradere må utøveren ha nok treninger. (Oppgitt tid er minimumstid) 
- Utøvere som har utestående regninger må betale disse for å kunne gradere.
- Utøvere må stille i ren og korrekt uniform med RDApatch på ryggen.
- Betalt avgift refunderes ikke om du ikke møter opp på graderingsdato.
- Skulle deltaker ikke bestå graderingen refunderes ikke avgiften.
- Resultatet av en gradering er endelig.

Over 16 år.

HVIT

BLÅ

LILLA

BRUN

SVART

Under 16 år.
Har egne belter, der det er 4 striper mellom hvert belte 

HVIT

GRÅ / HVIT

GRÅ

GRÅ / SVART

GUL / HVIT

GUL

GUL / SVART

ORANSJ / HVIT

ORANSJ 

ORANSJ / SVART

GRØNN/ HVIT

GRØNN

GRØNN / SVARTKlippes av og leveres innen fristen

Lilla

Gradering
Brasiliansk Jiu Jitsu

vær nøyaktig

En gradering er en ferdighetstest for å sjekke at deltakeren
forstår det som kreves for å inneha en grad og overholde standarden.
Hvis ikke deltaker møter kravene, vil de få ikke bestått
og kan testen på nytt tidligst etter 6 måneder. 

Gradering forutsetter at du har vært nok på trening 
innen graderingsdatoen. Du får gullstjerne for leirer &
seminarer, disse teller med.

Graderingskrav 

- Hvit mellom hver stripe

- Treninger mellom stripene

- Lilla min 12 mnd mellom
  stripene pluss oppmøte 
  

24 treninger

40 treninger

64 treninger

Kontiutet i treningen.
Delaktig som instruktør i klubben.
Ingen striper på det brune beltet. 
Kandidaten får beskjed 6 måneder før de skal graderes til svart belte.  
 

Demonstrere alle teknikker på graderingsdagen. 

Hvit belte

Blått Belte
Demonstrere alle teknikker på graderingsdagen. 

Lilla Belte

Vurderingen er basert på oppmøte, teknisk forståelse, samarbeidsevne 
og utvikling siden siste gradering. 1 tilsvarer 8 treninger i medlemslogg

- Mellom hver stripe/belte 24 treninger

Under 16 år

Å trene BJJ er en tålmodighetsprøve, det tar tid å lære og det tar tid å bli flink.
Dette gjennspeiler seg i hvor mye trening som kreves for hvert belte.
Det er nesten ingenting som slår mestringsfølelsen av å lykkes med noe 
som ansees som å være krevende.

Å trene Jiu Jitsu over tid vil utvikle deg ikke bare som utøver, men 
også som person. “OVER TID” er nøkkelen til å lykkes. De flinkeste hos oss 
var ikke de flinkeste når de startet, men de fortsatte å trene og trener enda.
BJJ er et maraton ikke en sprint.   
  
Oppmøtekravene er minimumstid. I tillegg til oppmøte, må du også vise at 
du forstår og mestrer teknikkene til den graden du skal opp til. 

Lappen leveres på ditt treningsted innen fristen,
sammen med graderingsavgift  KR 300.-


