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PROSEDYRER VED KLUBBGRADERING
For klubbene:
Innrapportering av gradering.
Innen 15. januar hvert år må klubbene sende inn datoene for klubbgradering. Dette gjelder for
hele kalenderåret. Navn på sensor sendes sammen med datoer. Er det flere sensorer må alle
nevnes. All informasjon sendes til tk@jkanorway.no. Det finnes en egen terminliste på
hjemmesidene med oversikt over klubbgraderingene.
Lisenser
Ved starten av året må klubbene bestille lisenser fra JKA Norway. Når betaling for lisensene er
registrert på JKAN sin konto, vil lisensene bli sendt til den adressen som er oppgitt ved bestilling.
Hvis ikke annet er avtalt, må ubrukte lisenser returneres JKAN senest 1 desember. JKAN betaler
da ut refusjon for ubenyttede lisenser. Antall kjøpte lisenser vil bli kryssjekket mot NKF sin
medlemsregistrering, som danner grunnlag for antall lisenser fra JKA Norway Det er den enkelte
klubbs ansvar å holde klubbens medlemssystem oppdatert. Navneliste med eventuelle
medlemmer som ikke trener karate, eller deltar i JKAN sine arrangementer, må sendes JKAN
kasserer innen 1 desember. Justeringer etter dette vil ikke bli tatt hensyn til.
Karatepass, diplomer og graderingslapper
Karatepass, diplomer for gradering, og graderingslapper, bestilles fra styret@jkanorway.no i god
tid før gradering. Det er klubbens ansvar at riktig beholdning av pass, diplomer og
graderingslapper er til stede.
Ved påmelding til gradering
Ved gradering må dere være nøye med følgende:
1. Se til at utøverne har karatepass.
2. Se til at utøverne har gyldig lisens.
3. Se til at utøverne har gyldig stempel/signatur fra forrige gradering.
4. Se til at utøveren ikke har fått notert 1 år i passet sitt ved sin kyu grad og at utøveren
dermed ikke går opp til gradering før at 1 år har gått siden forrige gradering.
5. Se til at utøverne har kyu klistremerke ved sin siste kyugradering.
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Ved mangler av under punkt 1-5 må følgende gjøres til hvert punkt:
1. Utstede nytt karatepass. Hovedinstruktør for vedkommende klubb må gå god for tidligere
graderinger og signere sitt navn på disse gradene. Til sin siste grad må det noteres i passet:
”Utøveren har mistet passet sitt.”
2. Utøveren må betale ny lisens, selv om utøveren hadde den samme lisensen i sitt forrige
pass.
3. Utøveren kan ikke gå opp til gradering før følgende er gjort. Hovedinstruktør for
vedkommende klubb må kontaktes. Hovedinstruktør må gå god for vedkommende siste
gradering som ikke er stemplet. Hovedinstruktør signerer i passet og med følgende note:
sensors underskrift manglet. Men dette er under forutsetning at utøveren har kyu
klistremerke. Mangler begge deler må utøveren gradere seg på nytt opp til denne graden.
4. Utøveren kan ikke gradere seg før etter 1 år er gått siden siste gang.
5. Utøveren eller klubben kjøper nytt klistremerke.
Etter gradering

 Klubbene beholder passene etter endt gradering og leverer kun diplom ut til utøverne.
Hvit del av graderingslapp beholdes av hovedinstruktør.
 Den gule delen av graderingslappen kan leveres som en kvittering for innbetalt beløp til
utøver ved påmelding.
 Skjema for graderings berettige skannes i undertegnet stand, og sendes snarest pr e-post til
styret@jkanorway.no Be om bekreftelse på at skjema er mottatt.
 Oppgjøret settes inn på JKA Norway sin konto: 3520.67.61758. (obs nytt
kontonummer) Hvis ikke JKAN mottar betaling sendes faktura fra JKAN til Klubb.
 Når JKA Norway har mottatt graderings skjema og betaling for graderingen, returneres
det riktige antall kyumerker tilbake til klubbene.
 Klubbene limer inn kyumerkene og deler ut passene snarest og ved beste anledning.
Forhåndskjøp av kyu merker.

Klubber som ønsker kan kjøpe kyu merker til bruk ved intern gradering i egen klubbs regi.
Merkene bestilles hos styret@jkanorway.no , og sendes ut når innbetaling er registrert hos JKAN.
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Man må beregne minimum 14 dagers behandlingstid etter innbetaling. Skjema for graderings
berettigede må fylles ut ved gradering og sendes inn etter gradering.
For sensorene:
 Før graderingen starter må en være sikker på at klubben har informert JKA Norway om
graderingen. Dette kan lettest sjekkes ved å se på terminlisten på hjemmesidene til JKA
Norway. Er dette ikke oppgitt kan sensor ikke gradere i den klubb det gjelder.
 Sjekk at punkt 1-5 under klubbene sitt ansvarsområde er fulgt. Om dette ikke er i orden
kan dere ikke gradere.
 Hvis en utøver må vente et år til neste gradering, må dere huske å notere 1 år i passet ved
den aktuelle kyugraden.
 Etter endt gradering, må dere huske å stemple i passet og signere på graderingskortet.
Graderingskort gis til klubben slik at hovedinstruktør kan se resultatet. Husk også å
stemple med deres stempel på diplomene.
 I helt spesielle tilfeller hvor en utøver viser eksepsjonelle ferdigheter, er det kun TK
medlemmer som kan vurdere å tildele en dobbelgrad.
 Ved endt gradering må dere signere på eget skjema som er laget av JKAN. Dette skjemaet
bekrefter antall graderinger som er gjennomført, og at de er i henhold til lisensreglene.
Dette skjemaet sendes inn av klubbene til styret i JKA Norway.
 Sensorer som ikke følger disse instruksene over kan miste sin graderingslisens.
Hovedgasshukuer i regi av JKA Norway
Ved disse gasshukuene vil kyumerkene bli levert ut til sensorene som limes direkte inn i passene.
Passene leveres ut til utøverne rett etter gradering. Husk at graderingskort IKKE skal deles ut
sammen med pass.
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