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Föreningens långsiktiga mål 

Skapa förutsättningar för att utveckla verksamheten med fler medlemmar/tränande i 
de olika sektionerna.  

Föreningens hållning till: 

Droger/Doping 

Föreningen tar avstånd från doping och alla användning av droger i alla dess former. 
Vi följer de regler som förbunden vi tillhör tillämpar.  

Mobbing/Sexuella trakasserier 

Föreningen tar avstånd från alla former av trakasserier och försöker stävja detta 
genom samtal med berörda parter och påpeka att föreningen inte accepterar detta.  

Jämställdhet 

Föreningens hållning till jämställdhet är att alla värderas lika oberoende av kön eller 
handikapp. Alla är lika välkomna i föreningen och vi ger alla möjlighet att träna under 
de förutsättningar som personer har så länge det accepterar föreningens policy och 
regler. 

Tävlingar 

Föreningens tävlingspolicy för de sektioner som har tävling, är att vi följer respektive 
förbunds regler utan undantag. 

http://www.shogun-halmstad.se/
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Shogun Halmstad Sektion Jujitsu 

Mål med verksamheten 

Föreningen skall, med licensierade instruktörer, sprida det bästa 
självförsvarssystemet som följer Svensk lagstiftning. 

Instruktörslicensierade instruktörer ger oss en god bas att jobba på samt att våra 
elever alltid kan lita på att utbildningen/träningen sköts på ett professionellt och 
ändamålsenligt sätt. 

För att främja deltagande intresse anordnar föreningen själva eller tillsammans med 
andra Shogun föreningar läger och andra aktiviteter för att stimulera medlemmarnas 
utveckling. 

Mål med ungdomsverksamheten 

Målet för föreningens ungdomssatsning är att erbjuda ett bra självförsvarssystem 
anpassat till barnens inlärningskurva. Barnen ska få en utbildning som leder till en lätt 
övergång till vuxen verksamheten. Barnen skall få en lekfull utbildning med visst 
allvar för att förstå att vi tränar ett självförsvarssystem. Föreningens 
ungdomsverksamhet vänder sig främst till ungdomar mellan 10 och upp till 15 år. 

Mål med vuxenverksamheten 

Målet för föreningens vuxensatsning är att erbjuda det bästa självförsvarssystem 
anpassat till Svensk lagstiftning. Föreningens vuxenverksamhet vänder sig till 
personer från 15 år. 

Ledare 

Grupptränare 

Grupptränare är en tränande som bistår den ordinarie instruktören och hjälper till 
med föreningens träningsverksamhet där så behövs. Hjälptränare har ingen formell 
instruktörsutbildning och har inte heller tagit ställning till om han/hon vill bli instruktör. 

Instruktörsaspirant 

Aspirant är en tränande som är under utbildning för att bli klubbinstruktör eller väntar 
på att få genomgå klubbinstruktörsutbildningen. Styrelsen avgör vilka som skall vara 
aspiranter. 

http://www.shogun-halmstad.se/
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Instruktör – Klubbinstruktör / Distriktsinstruktör 

Man utnämns till instruktör först efter genomförd utbildning, enligt kursplanen från 
Förbundet Shogun Jujitsu Sverige, och på rekommendation av styrelsen. För att få 
instruera måste man vara licensierad. Instruktörslicensen förnyas varje år. 
Klubbinstruktör / Distriktsinstruktör skall delta på Shogun Sveriges årliga 
instruktörsläger. En instruktörslicens kan återkallas av styrelsen och Förbundet 
Shogun Jujitsu Sverige och kan endast återfås efter deltagande på Förbundet 
Shogun Jujitsu Sveriges årliga instruktörsläger eller efter samråd med styrelsen och 
Förbundet Shogun Jujitsu Sverige.  

Regler och beslut tagna 

Allmänt. 

1. Styrelsens uppgift är att föreslå och rekommendera aspiranter till 
instruktörsutbildning. Styrelsen avgör när aspiranten är mogen och färdig för att 
rekommenderas, till Förbundet Shogun Jujitsu Sverige, för utnämning som instruktör. 
Aspirant kan man vara under en längre eller en kortare tid. 

2. Aktiva instruktörer och aktiva aspiranter erlägger enbart medlemsavgift. 
3. Aktiva instruktörer kan få betald/fri träningsavgift och mat på läger. Beslut tas på 

styrelsemöte. 
4. Aktiv instruktör erhåller en fri gi, om behov finns för att ha en hel o ren gi. Beslut tas 

på styrelsemöte. 
5. Aktiv aspirant inhandlar gi efter eget behov, för att ha en hel o ren gi. 
6. Ersättning för övriga instruktörsutbildningar eller liknande utbildningsavgifter beslutas 

på styrelsemöte. 
7. Instruktörer och aspiranter som tar del av föreningens medlemmars personuppgifter 

har tystnadsplikt och skall hantera dessa uppgifter med sekretess. 
8. Ersättning i samband med resor följer den skattefria delen av ”statliga 

milersättningen”, och beslutas på styrelsemötet och om vem/vilka som skall få 
ersättning. 

Följande förväntas av oss som instruktörer och aspiranter. 

1. Att den högst graderade instruktör som är närvarande är ansvarig för träningen. 
2. Att instruktörer och aspiranter alltid förväntas uppträda på ett korrekt och 

professionellt sätt gentemot våra elever och varandra men även deras föräldrar samt 
personer som finns i vår omgivning. 

3. Att som instruktörer alltid bära hel o ren gi. 
4. Att genomföra träning samt leda den grupp som man åtagit sig, på ett korrekt sätt. 

Skulle det vara så att man råkar få förhinder eller inte kan genomföra sina åtaganden 
skall man själv se till att skaffa en ersättare. 

http://www.shogun-halmstad.se/
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5. Att som instruktör, som tagit på sig uppgiften att ha en aspirant, så förväntas att man 
jobbar tillsammans med planering och genomför träningsverksamheten. Instruktören 
skall agera som fadder/mentor för aspiranten i dennes utveckling till att bli instruktör. 

6. Att som instruktör, som genomgått utbildning och erhållit instruktörslicens, ställa upp 
som instruktör under minst 2 år. 

7. Att som instruktör och aspirant kunna instruera i både ungdoms- och i vuxen-
verksamheten. 

Följande förväntas alla medlemmar. 

1. Följa föreningens policy och stadgar 
2. Betala medlems- och träningsavgifter som beslutats 

Dojoetikett 

Föreningen skall tillsammans följa nedanstående dojoetikettsregler för att få en 
trivsam och behaglig miljö och för allas trivsel. 

 Hälsning skall alltid utföras: 
- Innan man går in och när man lämnar dojon. 
- Innan man går på mattan och när man går av mattan. 
- Före man påbörjar träning med sin partner samt avslutar denna träning. 
- När man vänder sig till en instruktör. 

 Gå inte in eller lämna dojon utan tillåtelse från den instruktör som leder 
träningen. 

 Ta av klockor, smycken och dyl. 

 Det förutsätts att eleverna visar god hygien före och efter träningen. Exempel 
på god hygien avses bl.a. en hel och ren gi, rena händer och fötter samt 
välvårdade naglar som inte skadar medtränande. 

 Normalt sker träning i dojon utan skodon (gäller inte skor som är anpassade 
för träning på tatami). Träningen och utrustning anpassas av instruktörerna 
beroende plats och underlag. 

 Respektera alltid din partners klappsignal vid kontrollgrepp och dyl. 

 Vid klappsignal eller när du hör ordet ”YAME” ifrån instruktör, skall du genast 
upphöra med alla aktiviteter och vända dig mot den instruktören. 

 Undvik onödigt prat, svordomar och dyl. 

 Lyd alltid instruktörens anvisningar! 

http://www.shogun-halmstad.se/
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Shogun Halmstad Sektion Iaido 

Mål med verksamheten 

Föreningen skall, med licensierade instruktörer, sprida arten iaido 

Instruktörslicensierade instruktörer ger oss en god bas att jobba på samt att våra 
elever alltid kan lita på att utbildningen/träningen sköts på ett professionellt och 
ändamålsenligt sätt. 

För att främja deltagande intresse anordnar föreningen själva eller tillsammans med 
andra föreningar läger och andra aktiviteter för att stimulera medlemmarnas 
utveckling. 

Mål med ungdomsverksamheten 

Har vi inte på grund av att vi håller på med svärd 

Mål med vuxenverksamheten 

Målet för föreningens vuxensatsning är att erbjuda ett bra träning i iaido Föreningens 
vuxenverksamhet vänder sig till personer från 15 år. 

Ledare 

Grupptränare 

Hjälptränare är en tränande som bistår den ordinarie instruktören och hjälper till med 
föreningens träningsverksamhet där så behövs. Hjälptränare har ingen formell 
instruktörsutbildning och har inte heller tagit ställning till om han/hon vill bli instruktör. 

Instruktörsaspirant 

Aspirant är en tränande som är under utbildning för att bli klubbinstruktör eller väntar 
på att få genomgå klubbinstruktörsutbildningen. Styrelsen avgör vilka som skall vara 
aspiranter. 

Klubbinstruktör 

Man utnämns till instruktör först efter genomförd utbildning, enligt kursplanen från 
Svenska budo och kampsportsförbundet och på rekommendation av styrelsen. För 
att få instruera måste man vara licensierad.  

http://www.shogun-halmstad.se/
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Regler och beslut tagna 

Allmänt. 

1. Aktiva instruktörer kan få betald/fri träningsavgift och mat på läger. Beslut tas på 
styrelsemöte. 

2. Ersättning för övriga instruktörsutbildningar eller liknande utbildningsavgifter 
beslutas på styrelsemöte. 

3. Instruktörer som tar del av föreningens medlemmars personuppgifter har 
tystnadsplikt och skall hantera dessa uppgifter med sekretess. 

4. Ersättning i samband med resor följer den skattefria delen av ”statliga 
milersättningen”, och beslutas på styrelsemötet och om vem/vilka som skall få 
ersättning. 

Följande förväntas av oss som instruktörer och aspiranter. 

1. Att den högst graderade instruktör som är närvarande är ansvarig för träningen. 
2. Att instruktörer och aspiranter alltid förväntas uppträda på ett korrekt och 

professionellt sätt gentemot våra elever och varandra. 
3. Att genomföra träning samt leda den grupp som man åtagit sig, på ett korrekt sätt. 

Skulle det vara så att man råkar få förhinder eller inte kan genomföra sina 
åtaganden skall man själv se till att skaffa en ersättare. 

Följande förväntas alla medlemmar. 

1. Följa föreningens policy och stadgar 
2. Betala medlems- och träningsavgifter som beslutats 

Dojoetikett 

Föreningen skall tillsammans följa nedanstående dojoetikettsregler för att få en 
trivsam och behaglig miljö och för allas trivsel. 

 Hälsning skall alltid utföras: 
- Innan man går in och när man lämnar dojon. 
- Innan man går på mattan och när man går av mattan. 
- När man vänder sig till en instruktör. 

 Gå inte in eller lämna dojon utan tillåtelse från den instruktör som leder 
träningen. 

 Ta av klockor, smycken och dyl. 

 Det förutsätts att eleverna visar god hygien före och efter träningen. Exempel 
på god hygien avses bl.a. en hel och ren gi, Normalt sker träning i dojon utan 
skodon. Träningen och utrustning anpassas av instruktörerna beroende plats 
och underlag. 

http://www.shogun-halmstad.se/
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 Undvik onödigt prat, svordomar och dyl. 

 Lyd alltid instruktörens anvisningar! 
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Shogun Halmstad Sektion Wing Tsun 

Mål med verksamheten 

Föreningen skall, med instruktörer, sprida arten Wing Tsun 

Instruktörer ger oss en god bas att jobba på samt att våra elever alltid kan lita på att 
utbildningen/träningen sköts på ett professionellt och ändamålsenligt sätt. 

För att främja deltagande intresse anordnar föreningen själva eller tillsammans med 
andra föreningar läger och andra aktiviteter för att stimulera medlemmarnas 
utveckling. 

Mål med ungdomsverksamheten 

Ingen ungdomsverksamhet pga artens beskaffenhet i dagsläget 

Mål med vuxenverksamheten 

Målet för föreningens vuxensatsning är att erbjuda en bra träning i Wing Tsun. 
Föreningens vuxenverksamhet vänder sig till personer från 18 år. 

Ledare 

Grupptränare 

Hjälptränare är en tränande som bistår den ordinarie instruktören och hjälper till med 
föreningens träningsverksamhet där så behövs. Hjälptränare har ingen formell 
instruktörsutbildning och har inte heller tagit ställning till om han/hon vill bli instruktör. 

Klubbinstruktör 

Man utnämns till instruktör först efter genomförd utbildning, enligt kursplanen från 
Svenska budo och kampsportsförbundet och på rekommendation av styrelsen. 

Regler och beslut tagna 

Allmänt. 

1. Aktiva instruktörer kan få betald/fri träningsavgift och mat på läger. Beslut 
tas på styrelsemöte. 

2. Ersättning för övriga instruktörsutbildningar eller liknande 
utbildningsavgifter beslutas på styrelsemöte. 

3. Instruktörer som tar del av föreningens medlemmars personuppgifter har 
tystnadsplikt och skall hantera dessa uppgifter med sekretess. 

http://www.shogun-halmstad.se/
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4. Ersättning i samband med resor följer den skattefria delen av ”statliga 
milersättningen”, och beslutas på styrelsemötet och om vem/vilka som 
skall få ersättning. 

Följande förväntas av oss som instruktörer och grupptränare. 

1. Att den högst graderade instruktör som är närvarande är ansvarig för 
träningen. 

2. Att instruktörer och grupptränare alltid förväntas uppträda på ett korrekt 
och professionellt sätt gentemot våra elever och varandra. 

3. Att genomföra träning samt leda den grupp som man åtagit sig, på ett 
korrekt sätt. 
Skulle det vara så att man råkar få förhinder eller inte kan genomföra sina 
åtaganden skall man själv se till att skaffa en ersättare. 

Följande förväntas alla medlemmar. 

1. Följa föreningens policy och stadgar 
2. Betala medlems- och träningsavgifter som beslutats 

Kwoonetikett 

Föreningen skall tillsammans följa nedanstående kwoonetikettsregler för att få en 
trivsam och behaglig miljö och för allas trivsel. 

 Hälsning skall alltid utföras: 
- Innan man går in och när man lämnar dojon. 
- Innan man går på mattan och när man går av mattan. 
- När man vänder sig till en instruktör. 

 Gå inte in eller lämna kwoon utan tillåtelse från den instruktör som leder 
träningen. 

 Ta av klockor, smycken och dyl. 

 Det förutsätts att eleverna visar god hygien före och efter träningen. Exempel 
på god hygien avses bl.a. en hel och ren klädsel.Träningen och utrustning 
anpassas av instruktörerna beroende plats och underlag. 

 Undvik onödigt prat, svordomar och dyl. 

 Lyd alltid instruktörens anvisningar! 
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