Leksjon Nr

2

Hugg fremover,
Gjentatte hugg mot shinai

Emne

Leksjonsmål

•
•

Få til god koordinasjon mellom bevegelse og hugg
Bli i stand til å hugge gjentatte ganger mens man beveger seg raskt

Treningsøvelser
[A] Stillestående huggtrening mot shinai
1. Sammen to og to, B holder shinai med begge hender og tar i
mot Men og Dô
2. A skyver venstre hånd frem slik at shinaien svinger opp.
1. Kamae

2. Sving opp

3. A strekker ut armene og hugger og roper høyt
”MEN!”
4. Svinger opp igjen og vender håndflatene over mens
hugger mot kroppen ”DÔ!”
3. Men-hugg

4. Dô-hugg

Viktige punkter
•
•

•

Hugg Men og Dô mot
mottakers shinai
Klem hardt idet man
treffer shinaien
På Dô-hugget, vend
håndflatene over med
klokken slik at tsuru
peker rett til venstre.

Kontrollspørsmål (skal besvares med “nei”)
1. Bøyer man seg bakover når man svinger
shinaien opp?
2. Lener man seg frem når man
1. Dårlig sving opp

2. Dårlig sving ned

svinger shinaen ned?
3. Danner armene en femkant når man har
hugget Men?

3. Men-hugg

4. Dårlig dô-hugg

Hoften er bøyd,
venstrehånd er for høy
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4. Når man hugger Dô, er
kroppen skjev eller hoften
bøyd?
Lener seg bakover,
Albuen er bøyd

[B] Presisjonshuggtrening
1. To personer sammen i ett par, B stiller seg
slik som på illustrasjonen, A hugger presist
mot tsukagashira
2. Hugg presist med snert og treff, klem slik at
hugget stopper med et smell på
tsukagashira og ikke glipper

Vertikalt hugg

Horisontalt hugg

[C] Hugg mot shinai med bevegelse fremover
1. A gjør en avslappet sving opp
2. A hugger mot Men samtidig som han tar et
skritt frem og tramper.
B tar i mot med ett skritt tilbake
3. A løfter høyre fot raskt og gjør en avslappet
sving opp.

Viktige punkter

•

Venstre fot er spent og bærer
kroppsvekten, høyre fot og armene er
avslappet.

[D] Gjentatt huggtrening
1.
2.
3.
4.

Idet man tramper frem er det
spenning i høyre fot og i
armene

• Gruppe på 5-6 personer gjør gjentatte hugg

To personer ett par sammen, trening på gjentatte hugg
Rykke frem mens gjør men-men-men-men-men, bytt roller
og gå tilbake til utgangspunktet.
Rykke frem mens gjør migi-dô, hidari-dô, migi-dô, hidaridô, migi-dô, hidari-dô, bytt roller og gå tilbake til
ugangspunktet.
Rykke frem mens gjør men, migi-dô, hidari-dô, men, migidô, hidari-dô, bytt roller og gå tilbake til utgangspunktet.

Viktige Punkter

• Hvis man ikke konsentrerer seg, vil man bruke styrke langs
diagonalen, man skal kun klemme shinaien i trefføyeblikket
og man skal svinge shinaien rett.
• Gjør slik at [MEN]-ropet, shinai-lyden og trampet med foten
frem kommer samtidig (ki ken tai icchi)
• Putt så mye kraft som mulig i høyrefoten når man tar skrittet
inn, trekk deretter ut styrken av høyre fot og trekk venstre
hurtig etter.
• Treff alltid med datotsubu, til å begynne med fra litt kort
avstand, når man får mer erfaring økes avstanden

Evaluering
1.
2.

Klarer korrekt sving opp og ned?
Klarer å klemme i trefføyeblikket, slik at shinai ikke
sprekker?
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3. Svinger shinaien rett frem, med musklene langs
ryggsøylen?
4. Kommer ”MEN!”-ropet, lyden fra shinaien og
trampelyden som én enhet?

