Leksjon Nr

5

Emne

Suburi og Uchi-kaeshi

Leksjonsmål
•
•

Koordinere grunnleggende shinaihåndtering med kroppen, mestre kroppshåndtering
Få til presis uchi-kaeshi, gjøre rette og skrå hugg mot en som gjør blokk og bevegelse

1. Vertikal Suburi
1.
2.
3.
4.

Sving shinai opp samtidig med at høyre fot går frem
Sving shinai frem samtidig med at venstre fot trekkes
etter
Sving opp mens venstre fot går tilbake
Sving frem når trekker høyre fot etter

Viktige punkter

• Sving rett slik at venstre hånd går langs kroppens
midtlinje
• Sving stort slik at shinaispissen kommer så langt frem
som mulig.
• Pass på at svingbevegelsen er synkronisert med skrittet

2. Skrå Suburi
Viktige Punkter

• Vend håndleddene over hodet og sving
fremover alternerende fra side til side i 45
graders vinkel.
• Gjør slik at venstre hånd passerer langs
kroppens midtlinje.
• Bruk høyre hånd til å skifte retning på
shinaien.
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3. Hurtig Suburi (Haya-suburi)

1.
2.

Hopp frem med høyre og så venstre fot og sving frem
Hopp tilbake med venstre og så høyre fot og sving opp

3.

Gjenta mange ganger

4. Uchi-kaeshi (Kiri-kaeshi)
1.

2.

Viktige punkter

Angriperen gjør stort hugg shômen, hugger sayû-men
fire ganger fremover, hugger sayû-men fem ganger
bakover, går langt tilbake og tar avstand på femte
hugget, gjenta alt én gang og avslutt med et energisk,
godt Men-hugg med gjennomføring
Mottager flytter shinaien og åpner for rett Men,
blokkerer så venstre Men med shinaien rett opp på
venstre side, og blokkerer høyre Men med shinaien rett
opp på høyre side.

• Angriper trekker styrke ut av skulder, strekker albuene,
gjør slik at venstre hånd går vertikalt og følger kroppens
midtlinje så bra som mulig
• Mottager kan til å begynne med ta imot sakte store hugg
uten blokk
• Når blir mer erfaren bør mottager trekke shinaien så nær
kroppen som mulig og blokke slik at angriper må
strekke armene i hugget.
• Ha full kontroll over avstanden.

Evaluering
1.
2.

Svinger shinai rett?
Svingbevegelsen med shinai er koordinert med
bevegelsen med føttene?

3.
4.
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Hugger med korrekt holdning og strekker armene i
hugget?
Gjør hugg med huggdelen (datotsubu) av shinai?

