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Leksjon Nr 

7 Emne 
Forsvarsteknikker, 

Ôji-waza 

Leksjonsmål 
• Bli i stand til forutsi motstanders angrep, unnvike det og gjøre motangrep mot åpning som kommer av angrepet 

Detaljering av treningen 

[A] Men nuki Dô (Nuki-waza) 
1. Motstander hugger Men. Hendene vil da gå opp 
2. Hugg derfor Dô mens kroppen går på skrå frem til 

høyre. 
3. Gjennomfør 

Forfatterne av denne boken ser det som en naturlig utvikling 
fra å trene på åpninger og unnvikelse til å kunne gjøre 
motteknikker. Vi vil derfor introdusere forsvarsteknikker før 
angrepsteknikker. 

Viktige Punkter  
• Ta til å begynne med kamae på kort avstand, hugg 

samtidig Men og Dô. 
• Fordi huggene kommer samtidig er det viktig å kunne 

lese retning og avstand. 

• Unngå å treffe med bakre del av shinaien. gjør hugget  
hurtigere (fordi motstander også hugger Men fremover 
vil avstanden bli for kort hvis man nøler) 

 
Kontroll  
Eksempler på dårlig dô • Kroppen har ikke holdning • Hoften er ”etterlatt” 
• Man vil ikke treffe dô dersom 

kroppen er bøyd frem (hoften 
blir etterlatt) eller dersom 
kroppen er vridd når man 
hugger.  

• Pass på at holdning er rett idet 
hugget treffer 
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[B] Men Kaeshi Dô 
1. Start fra avstanden der shinaspissene 

møtes, angriperen hugger Men. 
2. Mottager tar imot Men-hugget med 

venstre siden av shinaien 
3. Hugg frem til høyre som for Nuki-Dö 
4. Gjennomfør 
Viktige Punkter 
• Blokkér angriperens Men i første 

halvdel av bevegelsen på skrå frem til 
høyre, hugg Dô på andre halvdel av 
bevegelsen. Del først opp treningen, sett 
etter hvert sammen til én bevegelse 

• Mottager må slappe av og passe på å se 
på angriperen hele veien, mens man 
opprettholder avstand og retning. 
Dersom avstanden blir for kort kan man 
hugge dô bakover. 

• Flytt kroppsvekten over på venstre fot, 
slapp av i høyre of forbered 
angrepssteget. 

• Hugg skarpt ved å ”snappe” håndledd, 
albuene skal følge midtlinjen (ikke ut til 
siden)  

 

 

[C]Kote suriage Men Viktige punkter 
1. Start fra avstanden der shinaispissene 

møtes, angriper hugger Kote. 
2. Mottager strekker begge hendene fremover 

og blokker kote ved å vri sverdet litt over 
til venstre samtidig som høyre foten går 
frem 

3. Hugg Men med god holdning ved å 
”snappe” med håndleddene. 

• Ha et avslappet grep på shinaien når blokkerer,klem til når hugger  
• Blokkér motstanderens Kote på vei opp og hugg Men på vei ned  
• Motstanderen kommer sterkt frem, så hugget må være hurtig med 

”snap” i håndleddet for å kunne treffe med huggdelen på shinaien. 

 
  
Kontrollspørsmål Holde shinaien Mykt håndledd Hugg med snap 
Hendenes bevegelse under 
suriage 

   
Evaluering  
1. Er flink til å unngå motstanders men-hugg ved å hugge 

hurtig og gå strekt frem til høyre? 
2. Klarer å hugge rett frem presis Dô uten at kroppen blir 

bøyd eller vridd? 
 

3. Klarer å blokkere presist ved å vende håndleddene og 
hugge med snap i Kaeshi-Dô? 

4. Klarer å få blokk og hugg i én bevegelse? 
5. Strekker hendene frem og får blokk og hugg i én 

bevegelse på Suriage-Men? 
 


