
Indmeldelseskontrakt

Undertegnede ansøger herved om medlemskab i Copenhagen Aiki Shuren Dojo:

Navn     

Adresse     

Postnummer     By    

Telefon nr.     Ekstra tlf.     Hvem   

E-mail      Født dato   

Tidl. dojo      Rang/dato   

Har du sygdomme, som kan have indflydelse på din egen sikkerhed?

Nej   Ja   Hvis ja - hvilke sygdomme?   

Dato     Underskrift    

 (Forældre eller værge skal underskrive for elever under 18 år)

1.  At jeg ikke vil misbruge den viden og de færdigheder jeg  

måtte erhverve mig gennem min træning. Kampkunst må  

kun anvendes i overensstemmelse med lovlig nødværge  

jvf. Straffelovens § 13 stk. 2. 

§ 13 Handlinger foretaget i nødværge er straffri, for så vidt 

at de har været nødvendige for at modstå eller afværge et 

påbegyndt eller overhængende uretmæssigt angreb og ikke 

åbenbart går ud over, hvad der under hensyn til angrebets 

farlighed, angriberens person og det angrebne retsgodes 

betydning er forsvarligt. 

Stk. 2: Overskrider nogen grænserne for lovlig nødværge,  

bliver han dog straffri, hvis overskridelsen er rimeligt  

begrundet i den ved angrebet fremkaldte skræk eller  

ophidselse.

2.  At jeg aldrig vil undervise eller demonstrer teknikker som 

jeg har lært i Copenhagen Aiki Shuren Dojo, medmindre det 

sker efter aftale med chefinstruktørerne for Copenhagen Aiki 

Shuren Dojo.

3.  At jeg vil overholde Copenhagen Aiki Shuren Dojos til enhver 

tid gældende etikette, regler og vedtægter. Gentagende  

overtrædelser af disse vil medføre eksklusion fra Copenhagen 

Aiki Shuren Dojo.

4.  At jeg forpligter mig til nøje at følge de anvisninger jeg bliver 

pålagt af instruktøren eller højere graduerede, af hensyn til 

min egen eller andres sikkerhed.

5.  At jeg træner på eget ansvar, selvom alle forholdsregler vil 

blive taget for at skabe et sikkert og trygt træningsmiljø.  

Jeg kan ikke drage Copenhagen Aiki Shuren Dojo,  

instruktører eller træningspartnere til ansvar for skader,  

som jeg måtte pådrage mig som følge af træningen.

6.  At jeg påtager mig det fulde ansvar for egne værdigenstande, 

som måtte bortkomme i Copenhagen Aiki Shuren Dojo.

7.  At jeg vil betale kontingent hver måned alle årets 12  

måneder. Kontingent bliver betalt via PBS. Første måned 

betales kontant + indmeldelsesgebyr på kr. 100.

8.  At kontingent betales forud og ikke bliver tilbagebetalt,  

medmindre det drejer sig om lægedokumenteret sygdom.

9.  At jeg aldrig vil optage, filme, eller videregive hverken enkelt-

heder eller udsnit af træningen og dele filerne med udefra-

kommende uden forudgående aftale med chefinstruktøren 

for Copenhagen Aiki Shuren Dojo. Dette forbehold omfatter 

diverse medier på internettet. Overtrædelse medfører øje-

bliklig eksklusion fra Copenhagen Aiki Shuren Dojo.

Ved indmeldelse i Copenhagen Aiki Shuren Dojo er jeg indforstået med:

Copenhagen Aiki Shuren Dojo • Valbygårdsvej 36A, 2500 Valby • Ethan Weisgard: 4086 3212, Mikkel Kroner: 3060 4912
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