andre / utvidet utgave

”Flagrende vide bukser i beste tradisjonelle japanske stil.
Personer kastes metervis og ruller lydløst opp på bena igjen.
Solide grasiøse bevegelser.
Det er Aikido det dreier seg om.
Flere angripere med blanke sverd, med skarpe kniver,
kvinne eller menn som har læ
rt seg å utnytte de spesielle
prinsippene i denne unike japanske kampkunsten.”
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Aikido er morsom og givende måte å komme i form på å læ
re
seg selv å kjenne på, og læ
re å utvikle positive harmoniske
relasjoner mellom mennesker. Opprinnelig er Aikido en japansk
selforsvarsform, utviklet av Morihei Ueshiba (1883-1969) som
brukte hele sitt liv på å samle det beste fra århundrers
samuraikultur.
Aikido skiller seg fra andre kampkunster ved at en ikke går i
konfrontasjon med angriperen. I stedet betrakter en angriperen
som en partner, hvis energi en søker og møte og omforme fra
konfrontasjon till positiv energi. Det sier seg selv at dette er et
prinsipp som er nyttig å overføre til alle samfunnets og
privatlivets situasjoner, og for folk som har trent en tid blir Aikido
en fin rettesnor for hvordan å forholde seg i et stadig mer
komplekst samfunn.
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Aikido er helt individuell, og treningen kan avpasses slik at
alle, uansett alder, kjønn og ferdighet kan trene sammen. Det
finnes ingen konkurranse mellom utøverene. Treningen – og
opplevelsen av øyeblikket her og nå – er et mål i seg selv der en
stadig forsøker å presse sine grenser.

Ordet ”Aikido” består av tre tegn på japansk,
Ai (harmoni)
Ki (indre kraft eller styrke)
Do (metode, måte eller vei)
NAF Sommerleir 2006

Det oversettes gjerne som ”Den harmoniske kraftens vei”.

Det kanskje mest interessante ved Aikido er bruken av Ki.
Dette er en energi som alt og alle har, men som vi hindrer på
grunn av feil kroppsholding, feil pust, nervøsitet og dårlige
innlæ
rte vaner.
Hvem kjenner ikke styrken i grepet til et nyfødt barn eller dets
rolige dype åndedrett – for ikke å snake om balansen og styrken
til en avslappet katt.
Gjennom trening i Aikido kan hvem som helst gjenvinne og
videreutvikle en slik energi, som ikke bare gjør en ”uløftelig,
ubøyelig og uveltelig”, men som også gir overskudd til å takle
problemer, sykdommer og utfordringer.
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Aikido's utvikling og historie
Aikido's grunnlegger Morihei Ueshiba var
født i Japan 14. Desember, 1883. Som ung
gutt så han ofte lokale bander som banket
opp faren hans p.g.a. politiske grunner.
"O'sensei"
Som resultat av dette bestemte han seg
Morihei Ueshiba
for å trene seg selv sterk slik at han kunne
(1883-1969)
ta hevn for disse misgjerningene.
Han viet seg selv til hard fysisk trening og oppnådde på denne
måten robust helse. Senere begynte han å trene kampkunster
(budo) og mottok flere mester bevis (certificates of mastery) i
flere former av Jujutsu, Kenjutsu (sverdkunst) og Yarijutsu
(spydkunst). Men selv med denne imponerende fysiske og
kampkunstlige evnene, følte han seg ukomplett. Han tok da til
religion i håp om å få en dypere forståelse av livet, mens han
samtidig fortsatte sine studier innenfor budo (kampkunst). Med å
kombinere kampkunst med hans religiøse og politiske verdier,
skapte han den moderne kampkunsten som i dag heter Aikido.
Men ikke før i 1942 ble navnet "Aikido" det nye navnet (før kalte
han kampkunsten "Aikibudo" og "Aikinomichi".)
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Ved å forenkle en del kan man si at Aikido tar låseteknikker og
kast fra Jujutsu og kombinerer dem med kroppsbevegelser fra
sverd og spydkunster. Men vi må også ta i betraktning at mange
av teknikkene i Aikido er resultat av O'sensei Ueshiba's eget syn
og utvikling.
"Aikido er ikke en måte og sloss eller å
overvinne fiender, det er en måte å samle
verden og gjøre alle mennesker til en familie."
"Essensen i Aikido er kultiveringen av ”Ki”
(en vital kraft, indre styrke, mental/spirituell
energi)."
"Hemmeligheten i Aikido er å bli "ett" med universet."
"Aikido er primæ
rt en måte å oppnå fysisk og psykisk selv
mestring."
"I Aikido er ekte styrke lett som ei fjæ
r."
En hovedkjerne i alle filosofiske verk og tanker innenfor Aikido
kan man minst dele i to hovedgreiner:
(1) Målet å oppnå en fredelig løsning i en konflikt til en hver
mulighet.
(2) Målet om selvforbedring gjennom å trene Aikido.

NAF Sommerleir 2005
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NOEN RÅD TIL DEG SOM ER NY.
Bli dus med Aikido.
Du sitter sikkert med en masse inntrykk etter å ha væ
rt på en
eller noen få treninger, og kanskje har du sett Aikido demonstrert
eller lest litt om denne litt sæ
regne aktiviteten på forhånd.
Muligens er du blant de heldige med en masse nybegynneriver
som gleder deg til neste trening, eller kanskje du tilhører den
andre gruppen som synes dette er litt vanskelig og tungt.
Uansett, pust ut og slapp av – få beina ned på jorda, og la de
erfaringene du gjør gradvis bli dine egne. Ved å starte med en
aktivitetet som Aikido tilfører du noe nytt i din tilvæ
relse, og det er
din egen motivasjon og ditt eget tempo som bestemmer i hvilken
grad du skal utvikle deg og hvor fort det skal gå.

Bli kjent med Dojo`en og miljøet der.

Harstad Aikido klubb 2006

I det du trår inn i Dojo`en
(treningslokalet) de første
gangene er det sikkert med et
snev av bortkommenhet og
nervøsitet.

Vi har alle væ
rt gjennom dette, og vår erfaring er at jo fortere
en kommer i kontakt med de andre som trener og læ
rer miljøet å
kjenne jo fortere vil en trives og utvikle seg. Ta derfor del i
aktivitetene rundt treningen, hjelp til, og væ
r med på å gi inn i
miljøet det du kan. Ta også vare på treningslokalet, hold det rent,
føl at det er ditt – din verden – og du kan væ
re sikker på at din
progresjon i Aikido vil bli tilfredsstillende.
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Når man blir lei …..
Mange gir opp etter å ha trent en tid. Det er synd – bade for de
som gir opp og for miljøet som helhet. Ikke alle passer for å trene
Aikido. Dersom du ønsker konkurranse eller ønsker å læ
re å
sloss så er det greit nok. Eller dersom du ønsker noe som kan
tilegnes over natten. Da er ikke Aikido noe for deg. Vi tror
imidlertid ikke dette er problemet. De fleste som begynner er
rimelig klar over hva Aikido går ut på og vil læ
re seg denne
kunsten. Allikevel finner mange seg selv plutselig i en situasjon
der det blir tyngre og tyngre å trene – og lengere og lengere
mellom de gangene en går og trener.
Vi som har holdt det gående har tatt dette til etterretning. Har vi
ikke væ
rt flinke nok til å ta vare på nybegynnere ? Jo det er nok
riktig, - men det blir gradvis bedre. Har ikke Aikidoen vår væ
rt
god nok? Sikkert ikke, - men vi står på og læ
rer stadig mer. Det
finnes sikkert mye som ikke er perfekt. I siste instans er det
imidlertid deg selv det står på. Hva du får igjen i Aikido er
proporsjonalt med det du gir. Dette er ikke noe kurs eller vare en
betaler for og få resultatet i postkassa. Vi som har trent en tid
kan bare vise deg veien og hjelpe til, men du må væ
re innstilt på
å gå selv.

Harstad Aikido klubb 2006
Harstad Aikido klubb 2006
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Det beste rådet vi kan gi er å trene regelmessig. Ikke start for
stramt. Velg ut to eller tre dager i uka som settes av til Aikido.
Ikke godta dine egne unnskyldninger for å la væ
re å gå.
De viktigste treningene er når det regner og det hadde væ
rt best
å sitte hjemme i godstolen eller når vårsolen eller et kinostykke
lokker. Og framfor alt tren når du har mye arbeide, eksamen eller
annet å tenke på – dette gir avkobling og energi. Stå også ekstra
på dersom du føler deg frustrert eller nedenfor. Isæ
r gjelder dette
når du støter på problemer med deg selv under treningen,
hindringen, komplekser, forvirring, forutinntatte meninger,
stagnasjon eller liknende. Det er nettopp i slike perioder du
utvikler deg mest.

NAF Sommerleir 2006

Ved siden av å trene regelmessig er det en ting til som er en
forutsetning for at du skal kunne utvikle deg på sikt, og det er at
du har en åpen holding. Som nybegynner er du heldig; du er
nyfiken og du lytter, ser og prøver å kopiere det som blir gjort.
Etter en stund fylles gjerne hodet og mottakeligheten blokkeres.
Det er som å motta te. Dersom en ikke drikker den opp er det
ingen vits be om mer i den samme koppen. Den nye vil bare få
usmak fra den gamle bitre teen samtidig som det hele renner
over. Så for din egen del, uansett hvor lenge du har trent, så
behold ditt ”begynners mind”, og hver trening vil bringe en masse
nytt og gi nye innfallsvinkler og dypere innsikt.
LYKKE TIL !
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DOJO
Dojo (treningssted) er et sted hvor vi læ
rer oss kampkunst.
I vår dojo trener vi Aikido. Hver dojo er annerledes, men alle har
noe felles. På gulvet ligger tatami (myke matter som vi pleier å
falle på). På veggene kan det henge forskjellige trevåpen, bilder
og veggtavler. En av veggene er litt spesiell. Den heter ”kamiza”
og på den henger et bilde av Aikido's grunnlegger Morihei
Ueshiba. Ved siden av kan det også henge kalligrafi (Japanske
tegn) og blomster. Alle utøvere sitter alltid med ansiktet mot
denne veggen når treningen starter og slutter.
I dojoen læ
rer vi oss ikke bare aikidoteknikker, men også
hvordan man oppfører seg ovenfor andre mennesker. Så vi må
heller ikke glemme, at i Aikido er høflig oppførsel like viktig som
gode teknikker. Fordi Aikido trener du nemlig aldri alene.
Dojoen er ikke bare som en gymsal . Dojoen er også alle de
som trener i den. I virkeligheten blir dojoen derfor alltid full av
lyder fra treningen, folk som ler, og deres vennskap. Alt som vi
læ
rer oss i dojoen kan hjelpe oss til et rikere liv ute – i skole (på
jobb), på lekeplass og hjemme. Så tenker vi på høflig oppførsel
også da vi ikke trener Aikido.
I Japan hvor aikido kommer fra sier man, at grunnlaget for
kampkunstene er høflighet. Det gjelder også for Aikido.

Fudoshinkan Hadeland Dojo
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Dojo-regler
1.Overhold den etikette som gjelder for dojoen og før en
diskret fremtreden.
2.Vis respekt for den som instruerer og de du trener sammen
med.
3.Væ
r oppmerksom, følg instruksjonen nøye og ha et åpent
sinn.
4.Unngå prat under treningen.
5.Ha en positiv innstilling og yt ditt beste.
6.All trening skal følge aikidos hovedprinsipp om kimusubi
(harmoni, kontakt og korrekt bruk av ki).
7.All trening skal foregå på en smidig måte med klart definert
angrepsform og teknikk, slik at en unngår konfrontasjon,
konkurranse eller aggressivitet.
8.Vis forsiktighet og unngå skader. Avpass treningen etter dine
egne og partnerens ferdigheter.
9.Væ
r nøye med personlig hygiene. Ha ren drakt og
kortklippede negler. Langt hår bindes opp, klokke og smykker
tas av. Tyggegummi og lignende må ikke brukes.
10.Tren regelmessig og ta del i de plikter som følger med
trenings- og klubbvirksomhet.

HUSK: Dojo-reglene er kun til for din egen rettleding. Ikke
kritiser andre for deres holdning eller oppførsel. Ved selv å
overholde etikette og regler vil du gå foran som et godt
eksempel.
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Dojo-etikette
REI (korrekt bukk)
Rei står meget sentralt i all budo (kampkunst) og inngår som
den viktigste delen av etiketten i dojoen. Rei skal utføres i
følgende situasjoner:
• Stående rei gjøres når en kommer inn og når en forlater dojoen.
Sittende rei gjøres når en kommer inn på og går av matta.
• Hver trening startes og avsluttes med rei mot dojoens senter
etterfulgt av rei mellom instruktør og utøvere.
• Etter instruksjon gjøres rei mellom utøvere og instruktør.
• Trening mellom to eller flere partnere innledes og avsluttes
likeledes med rei.
I forbindelse med rei sies ONE GAI SHI MASU (åne gai
shimas) når treningen starter eller når en gjør rei mot partner.
Dette er en høflig uttrykksform for "væ
r så snill". Ved avslutning
av teknikk eller trening sies DOMO ARIGATO GOZAIMASU
(dåmå arigatå gåzaimas) som betyr "tusen takk".
Rei har tre viktige funksjoner:
Rent praktisk virker rei som et fysisk og psykisk klarsignal ved
innledning av trening eller oppstart av teknikk. På denne måten
innleder rei en gradvis økt konsentrasjon og oppmerksomhet
som kreves når en kommer inn i dojoen, når treningen starter og
når en står overfor en partner. I motsatt rekkefølge virker rei som
et avslutningssignal etter fullført teknikk eller fullført trening.
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Videre utføres rei for å vise takknemlighet for at en har et sted
å trene og at en har noen å trene med. Likeledes gjøres rei for å
vise respekt og takknemlighet til de som har utviklet aikido, de
som holder kunsten vedlike og de som overfører sine kunnskaper
til de trenende.
Til sist har rei en symbolsk funksjon i det at en må bøye seg og
vise kontroll over seg selv, noe som er forutsetning for å kunne
trene budo. Rei må gjøres helhjertet på en korrekt og æ
rbødig
måte, med et rolig og takknemlig sinn, ellers har det ingen
funksjon. Denne følelsen må i størst mulig grad bevares under og
etter treningen.

SEIZA (korrekt sittestilling)
I dojoen må en alltid sitte korrekt under
instruksjon, når en venter eller dersom en
hviler. Bare hvis en har spesielle problemer, kan det gjøres
unntak med tillatelse fra instruktør. Seiza har den funksjon at en
holder seg fysisk og psykisk beredt. Seiza virker dessuten
styrkende på både kropp og sinn.
FORSENTKOMMING ELLER AVBRUDD I TRENINGEN
Væ
r påpasselig med å væ
re klar i dojoen 10 min. før treningen
starter. Isæ
r gjelder dette dersom matter skal legges ut. Dersom
en allikevel kommer for sent, skal en vente stående utenfor matta
til instruktøren gir tillatelse til å komme inn.
Dersom man av en eller annen grunn må avbryte treningen og gå
av matta for et lengre eller kortere tidsrom, skal alltid instruktøren
spørres først. Dersom man må forlate dojoen før treningen
avsluttes, må instruktøren varsles før treningen starter og idet
man forlater matta.
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Tori a Uke

NAF Sommerleir 2005

Mesteparten av teknikkene i Aikido
trener vi i par. En av partnerne
forsvarer seg og den andre er anpå
Japansk ”Tori” (den som utfører
teknikken / forsvarer) og ”Uke” (den
som teknikken blir utført på /
angriper).

Ingen av partnerne er viktigere enn den andre ! Begge er
nødvendige for at man kan læ
re seg aikido. Tori læ
rer seg
teknikkene for ”forsvar”, og uke trener på det som er like viktig,
nemlig å gjøre fallteknikk (ukemi). Begge to bytter regelmessig
roller. I Aikidotreningen tenker vi ikke på hverandre som fiender,
konkurrenter eller motstander, men partnerere. Partnerne (eller
venner) må hele tiden hjelpe hverandre for å læ
re seg noe nytt.
Derfor; aldri glem å takke din partner med rei ( bukk ) når
treningen er over.

Tekniske grader
I Aikido kjenner vi to (tre) kategorier teknisk grader. Elevgrader
heter ”kyu” og er fra 6.kyu til 1. kyu. I Norge har alle utøvere
med kyu grad hvit belte, og fra 3.kyu har på seg svart ”bukse”
(hakama).
Etter 1.kyu følger mestersgrader – ”dan”. Dan gradene er fra
1. dan til 10. dan, og alle som har dan,
har på seg svart belte (under hakamaen).
Barna / ungdommer mellom 7-15 år
har MON grader med delvis farget belte.
(Mon grader konverteres til kyu grader
da utøver fyller 15 år.)
Harstad Aikidoklubb 2007
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Hvordan trenes Aikido ?
En typisk treningsøkt på 1,5 til 2 timer for en aikidoutøver
begynner med en halvtimes oppvarming hvor oppmyking av ledd
og tøyning av sener og muskler er sentralt. Etter oppvarmingen
går vi over til å trene grunnbevegelser samt en god del
fallteknikk. Når vi så føler oss trygge på disse tingene, begynner
vi å sette dem i sammenheng med forsvarsteknikker. Til å
begynne med trener man uten våpen av noe slag, men
viderekomne utøvere har anledning til å trene med kniv, stav og
sverd.
Det er i utgangspunktet svæ
rt lite skader i Aikido. Dette
kommer av at vi trener mye på fallteknikk for å beskytte oss selv.
Vi trener også i en hastighet som er tilpasset både forsvarers og
angripers ferdighetsnivå. Det er ikke noen vits å gjøre en teknikk
så fort at man ikke er i stand til å utføre den skikkelig. Under
treningen blir også angriperen betraktet som en partner som gir
deg sin styrke når han angriper i stedet for en fiende, slik alle
andre kampsportsgrener gjør. Det er denne vi bruker, samtidig
som vi forsøker å vise partneren bedre måter å bruke den på.
Vi prøver å unngå rå muskelstyrke under trening, og heller
utvikle en avslappet smidighet, slik at vi kan styre angriperens
styrke. Videre er det streng disiplin under treningen. Først og
fremst av sikkerhetsgrunner, fordi Aikido kan væ
re hurtig og
kraftfylt, men også fordi man ønsker å vise respekt for hva vi
trener og dem vi trener med.
Aikido er en evighetskunst der man ikke betaler for en tjeneste
og så får man resultater i posten. Nei, Aikido må praktiseres.
Man trener i sitt eget tempo og utvikler seg etter sitt eget ønske
og etter flere år med trening kan man begynne å få tak på denne
uendelige kunsten av muligheter.
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Hva kreves for
å trene Aikido ?
I utgangspunktet : Ingenting.

Harstad Aikido klubb 2004

Verken styrke, god form, en spesiell alder eller noe spesielt
treningstøy er nødvendig. Hvem som helst kan trene Aikido.
Selv om vi på en oppvisning viser teknikker med høye fall og
med stor fart, så betyr ikke det at det er det første du skal trene
på. I begynnelsen vil du først og fremst trene på
grunnbevegelser, fallteknikk og en del teknikker i rolig tempo.
Etter hvert som du behersker dette, vil hastigheten gradvis økes.

Ordliste Japansk-Norsk
Sentrale begreper
Aikido
Den harmoniske kraftens vei
Bokken Tresverd
Budo
Samlingsuttrykk for all japansk kampsport, "Kampens vei"
Dan
Grad (mester)
Dojo
Treningssted, "Veiens sted"
Gi
Treningsdrakt
Hakama Vide bukser eller bukseskjørt
Jo
Trestav (ca. 1.3m)
Kohai
En utøver mindre erfaren enn en selv
Kokyo
Pust. En viktig del av Aikido er utviklingen av Kokyu
Kokyu
Rokyu Pustekraft
Kyu
Grad (elev)
Mokuso Meditasjon
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Nagare
Sempai
Tanto
Tore
Uke
Zanshin

Flytende (teknikk)
En utøver mer erfaren enn en selv
Kniv
Den som utfører teknikken (forsvarer)
Den som teknikken blir utført på (angriper)
Gjenvæ
rende ånd.

Tall
Ichi
1
Ni
2
San
3
Shi (yon) 4
Go
5
Roku
6
Shihci 7
Hachi
8

Ku
Ju
Ju-ichi
Ju-ni
Ju-shi (yon)
Ni-ju
Hyaku

Kroppsdeler
Ashi Steg/Fot
Hara Mage
Hiza Kne
Koshi Hofte
Kubi Hals/Nakke

Høflighet og respekt
Domo arigato gazaimashita
Onegai shimasu
Rei

Mune
Tai
Te
Ude

9
10
11
12
14
20
100

Brystkasse
Kropp
Hånd/Arm
Arm

Tusen takk (fortid)
Væ
r så snill
Bukk, hilsen
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Grunnteknikker (prinsipper)
Ikkyo
1. Kontroll av ukes albu fra innsiden
Nikkyo
2. Kontroll av håndledd m/bøying innover
Sankyo 3. Vridning av håndledd innover med albu opp
Yonkyo 4. Kontroll av armen med press mot innsiden av underarmen
Gokkyo 5. "Omvendt" ikkyo
Rokkyo 6. Kontroll av albueleddet
Kamae (utgangsstillinger)
Ai-hanmi
Lik utgangsstilling mot partner (høyre mot høyre)
Gyaku-hanmi
Ulik utgangstilling mot partner (speilvendt)
Hanmi
Skråstilt kamae (med samme hånd og fot fremstilt)
Hanmi-handachi
Tore sitter og uke står
Hasso no kamae "8-talls" stilling. (Dvs. japansk 8-tall)
Hidari-hanmi
Venstre fot frem
Hidari-kamae
Venstre utgangsstilling
Migi-hanmi
Høyre fot frem
Migi-kamae
Høyre utgangsstilling
Seiza
Sittestilling på knæ
r
Kiza
Som seiza, men med tåballene i gulvet
Tai-sabaki (kroppsforflyttninger)
Dai-Irimi-tenkan Dypt steg inn bak uke og snu rundt (med steg bak)
Irimi
Å ta et steg inn/frem i forhold til angrepet
Irimi-sokumen
Glidesteg inn med vridning mot angrepslinjen
Irimi-Tenkan Steg inn i forhold til angrepet og snu rundt (med steg bak)
Kaiten
180° hoftedreining uten å flytte beina
Shikko
Knegåing
Sokumen
Vending inn mot siden av uke
Tai no hneko
Se tenkan
Tenkan Å snu rundt 180° i forhold til angrepet (hoftevridning med steg bakover)
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Tsugi-ashi Glidesteg
Uchikaiten-irimi
Gå inn under ukes arm og snu rundt
Uchikaiten-sankyo Gå inn under ukes arm og gjør sankyo
Ushiro-irimi
Steg inn i forhold til et angrep bakfra
Ushiro-tenkan Steg inn og snu rundt i forhold til et angrep bakfra
Retninger og posisjon
Chudan Midtre
Gedan Nedre posisjon
Hidari
Venstre
Jodan
Øvre posisjon
Mae
Frem/forover
Migi
Høyre
Omote Front/forside
Shomen Rett forfra
Ushiro
Bakfra/bakover
Yoko
Side
Yokomen Siden av hodet
Zengo
Foran og bak
Ura
Bak/bakside

Imperativ
Hai
Matte
Suwatte
Tatte
Yame

Ja
Vent
Sitt ned
Stå opp
Stopp

Nage Waza (kastetekninkker)
Irimi-nage
Kast ved å gå inn bak/ uke
Kaiten-nage Rotasjons kast
Kokyo-nage Puste kast (vanligvis kastes uke frem eller ut)
Koshi-nage Hofte kast
Kote-gaeshi Vridning av ukes håndledd utover
Shiho-nage Fire hjørners kast. Grip ukes arm og gå inn under den, kaiten, kast med glidesteg
Soto kaiten-nage Rotasjonskast på utsiden av ukes arm
Sumi-otoshi Hjørne kast (uke felles i den retning hvor hans balanse er dårligst)
Tenchi-nage Himmel og jord kast
Uchi kaiten-kokyo-nage
Gå inn under armen til uke, snu rundt og kast
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Uchi kaiten-nage Rotasjonskast fra innsiden (kutt ned i sirkel og grip ukes arm og hode)
Uchi kaiten-sankyo
Uchi-kaiten-irimi og rett inn i sankyo
Angrep
Eri-dori
Holde i kragen bak i nakken
Furi-tsuki
Glideslag, slag nedenfra og opp mot ansikt
Kata-dori
Holde i ene skulderen
Katate-dori
Holde rundt håndleddet med en hånd
Morote-dori
Holde rundt håndleddet med begge hender
Mune-dori
Holde jakkeslag/bryst forfra med en hånd
Ryo-kata-dori Holde i begge skuldrene
Ryote-dori
Holde begge håndledd med begge hender
Ryote-mochi Det å bli grepet av to hender
Shomen-uchi Håndkanteslag rett forfra mot pannen
Sode-dori
Holder ermet nedenfor albuen
Tsuki
Rett slag med knyttet hånd
Uchi Kutt
(håndkantslag) eller På innsiden/inn under
Ushiro kubi shime Kvelertak bakfra (+ et håndledd holdt)
Ushiro-dori
Uke holder tori bakfra
Yokomen-uchi Håndkanteslag på skrå fra siden mot tinning/hals
Øvelser og teknikker
Atemi-waza
Slag for å distrehere eller bryte balansen
Furitama
Risteøvelse/sentreringsøvelse som gjøres etter torifune
Hanshinundo Ryggstrekk der uke legges oppå ens egen rygg
Happo-giri
Åtte-hjørners kutt
Henka-waza Variasjoner av en teknikk
Ikkyo-shiho-giri Fire-hjørners kutt med bevegelse nedenfra som ved shomen-uchi-ikkyo mottak
Irimo-ho
Irimi-øvelse (en pustekraft-øvelse med ryggstrekk)
Jiu-waza
Friteknikk
Jo-dori
Jo-tagning (avvepning)
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Kihon-waza Grunnleggende teknikk (basic)
Kokyo-ho
Pustemetode/teknikk (eg. kokkyo-ryoku yosei-ho)
Kumijo
Jo-øvelse med partner
Kumitachi
Bokken-øvelse med partner
Mae-ukemi
Forlengs fallteknikk
Omote-waza Teknikk mot ukes front (positiv)
Shiho-giri
Fire-hjørners kutt. Gli inn og kutt i fire retninger
Sotai-dosa
Generelle øvelser (m/partner)
Suburi
Grunnleggende jo eller bokken teknikker
Suwari-waza Sittende teknikk
Tachi-dori
Sverd tagning (avvæ
pning)
Tachi-waza
Stående teknikk
Tandoku-dosa Individuelle øvelser
Tanto-dori
Kniv-tagning (avvepning)
Tenkan-ho
Tenkan-øvelse med strekk av partner
Torifune
Roøvelse. Vanlig eller dyp
Ukemi-waza Fallteknikk, "Motta med kroppen
Ura-waza
Teknikk mot ukes rygg/bakside (negativ)
Ushiro-ukemi Baklengs fallteknikk
Ushiro-waza Teknikk mot et angrep bakfra
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grunteknikker - angrep

Katatedori aihanmi

Morotedori

Ushiro ryotedori

Maegeri

Shomen uchi

Katatedori gyakuhanmi

Katadori

Chudan tsuki (ski)

Ushiro eridori

Yokomen uchi
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Ryotedori

Ryokatadori

Jodan tsuki (ski)

Ushiro katatedori
kubisime

Ushiro ryo katadori
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Ushiro ryo hijiidori

grunnteknikker

Ikkyo

Nikyo

Yonkyo

Sankyo

Gokyo

Iriminage

Shihonage

Techinage
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Kotageashi

Sumiotoshi

Udegarami juji nage

Uchi kaiten nage

Kokyunage

Udekiminage

Kokyuho

Tachiwaza

Suwariwaza
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Hanmi handaci
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DISKRET FREMTREDEN
Gjør alltid minst mulig ut av deg selv på matta. Dess lengre du
har trent og dess høyere gradering du har, jo mer forventes det
at du har en rolig, beskjeden og selvdisiplinert framtreden. Den
opprinnelige betydningen av Mester i orientalsk kampkunst eller
Zen, er en som fullstendig behersker sitt eget sinn, dvs. tanker,
behov og følelser som ødelegger den nødvendige sinnsro.
"Aikido er ikke teori, men må praktiseres.
På denne måten realiseres den enorme kraft som følger
av enhet med naturen."
Morihei Ueshiba
"Målet er å forene sinn, kropp og Ki, å harmonere individets
Ki med universets Ki, og å utvikle evnen til å leve naturlig i
en kompleks verden som er i konstant endring."
Morihei Ueshiba

NAF sommerleir 2006
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noen måter for å knyte obi (belte)
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en av måtene for å brette hakama

jodan
chudan

gedan
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www.harstadaikido.org

Vil du vite mer om Aikido, se på flere bilder,
eller finne en Aikido klubb der du bor ? ...

Du kan også slå opp på www.aikido.no
for å finne flere opplysninger.
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...

"Je
vet d g trodde a
t
u ikk
e hva . du skulle gjøre nokka ..."
..?....vil
du lære nokka .. ?

Akido abc-en
Tekst, bilder med M.Ueshiba,
tekniske tegninger / kilde:
Norges Aikido forbund
Harstad Aikido klubb
Bergen Aikido klubb
Reimeikan Aikido Dojo
Internet
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