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Vellykket gradueringsstævne
17. marts 2009 04:00

Der blev kæmpet bravt på under gradueringen i Budo
Skolen. Her er et par tyske jiu-jitsu-kæmpere på
gulvet foran dommertrioen Herbert Bruns (t.v.), Ulla
Lundberg og John Hjorth.

JIU-JITSU: Budo Skolen Zanshin i Søndersø havde først i marts fået til opgave at arrangere en
Dan-graduering for udøvere med sorte bælter. Udøvere med sorte bælter hører til blandt sportens
allerdygtigste, så det var et flot skulderklap til Budo Skolen, at World Combat Association (WCA)
havde henlagt stævnet til Nordfyn.
John Hjorth og Ulla Lundberg, der driver skolen, havde da også sat alle sejl til for at gøre stævnet så
godt som muligt. Der var tænkt på alle detaljer lige fra indkvartering og bespisning til
åbningsceremoni og højtidelig overrækkelse af certifikater.
Selve gradueringsstævnet forløb perfekt for de seks deltagere. Hver prøve varer mellem en og
halvanden time, så det er en hård omgang med fysiske prøver i form af kampsituationer og
behændighedsøvelser efterfulgt af en mundtlig overhøring og vurdering af en skriftlig rapport.
Eneste danske deltager var Jesper Simonsen fra den arrangerende skole, og han var til prøve i ISS
(overlevelsesteknik). Jesper bestod prøverne i lighed med de fem øvrige kæmpere, der alle kom fra
Tyskland.
I forbindelse med afslutningsceremonien blev John Hjorth hædret af WCA, da han fik overrakt den 6.
Dan i jiu-jutsu. John Hjorth har aflagt alle de fysiske prøver i jiu-jitsu, og 6. Dan er at betragte som
en særlig æresdan for et godt stykke arbejde for sporten gennem tiden. En sådan æresdan fik Ulla

30-03-2009 16:16

Fyens Stiftstidende - UgeAvisen Nordfyn

2 of 2

http://www.ugeavisennordfyn.dk/article/1204637:UgeAvisen-Nordfyn-...

Lundberg i øvrigt overrakt sidste år, så nu er begge Budo Skolens indehavere altså tildelt denne fornemme
hæder. JH

Som traditionen foreskriver har John Hjorth taget
sit gamle bælte af og taget et skridt hen over det,
før han kan modtage det nye 6. Dan-bælte.
Overrækkelsen foretages af ven og kollega Herbert
Bruns fra Tyskland (t.v.) (privatfoto).
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