
Graderingsbestämmelser
Judo



Antal  Lägsta Ukemi/Taiso Kumi-kata Nage-waza Osae komi-waza Shime-waza 14 år Kansetsu-waza 14 år Det här skall du även veta: Det här skall du även kunna:
träningar åldern (Fall och gymnastik) (Greppteknik) (Kastteknik) (Fasthållningsteknik) (Halslåsteknik) (Armlåsteknik)

12 gånger  7 år Framåt kullerbytta Kunna standardgrepp  O-soto-otoshi Mune-gatame   Vi hälsar alltid före och efter en parövning Komma in på valfri fasthållning från olika lägen
  Bakåtfall Grundläggande sidofall  O-uchi-gari Kuzure-kesa-gatame   Hajime - börja  Behålla kontrollen när motståndarna försöker ta sig loss
  Grundläggande sidofall  O-goshi    Mate - bryt  Mairisingnalerna för att markera att du ger upp
  Rei - Stående & sittande hälsning       Tori - den som utöva tekniken  Ta på dig judogi på ett korrekt sätt och knyta bältet 
        Uke - den som tekniken utövas på En armhävning på knä, en situs samt en knäböj
          Randori - Ne-waza-randori
          Allt ovan

15 gånger 7 år Bakåtfall i rörelse Kunna nackgrepp Ko-soto-gari Kami-shiho-gatame   Judo betyder ”den mjuka vägen” Minst ett sätt att vända uke till ryggläge från mage eller knä
  Sidofall  Ko-uchi-gari Tate-shiho-gatame   Alla kan träna judo, oavsett om man tävlar Komma in på valfri fasthållning från olika lägen
  Bakåt kulllerbytta  Hiza-guruma    eller inte.  Behålla kontrollen när motståndarna försöker ta sig loss
  Hjula  Eri-seoi-nage      Ett par sätt att ta sig ur olika fasthållningar 
    Koshi-grurma (14 år)      Tre armhävningar, tre sit-up samt tre knäböj
          Genomför kastteknikerna höger och vänster.
          Randori - Tachi-waza-randori
          Allt ovan

15 gånger 8 år Rullande framåtfall Kunna bryta De-ashi-harai Ushiro-kesa-gatame   Poängen vid kast och fasthållning: Två läge att vända uke från mage eller knäposition till rygg
  Grenkullerbytta bakåt motståndarens grepp Ko-soto-gake    - Yuko (5 poäng) 10-14 sekunder Minst ett sätt att få loss benet, som uke fångat.
    Ippon-seoi-nage    - Waza-ari (7 poäng) 15-19 sekunder Minst två sätt att vända ute när tori anfaller mellan benen.
    Morote-seoi-nage    - Ippon (10 poäng) 20 sekunder Fem armhävningar, fem situp samt fem knäböj
          Genomför kastteknikerna höger och vänster.
        Vinner en judomach när man får ippon  Övergång från Tachi-waza- randori till Ne-waza-randori
        eller två waza-ari  Allt ovan

15 gånger 8 år Hjula åt höger och vänster Kunna höger och Tsuri-komi-goshi Kuzure-yoko-shiho-gatame   Tachi-waza = stående teknik Två valfria kombinationer i tachi-waza
   vänser ryggrepp Kubi-nage (12 år)    Ne-waza = Mattteknik  Fullfölja i Ne-waza efter två valfria kast
    O-soto-gari      Minst tre sätt att vända uke till rygg från mage eller knäposition
    Tsuri-goshi      Komma i ett kontrollerande grepp från alla läge
          Allt ovan

20 gånger 8 år Rullande framåtfall höger Kunna bryta  Tai-otoshi Yoko-shiho-gatame Gyaku-juji-jime Ude-garami Judo bra för:  Bryt  motståndarens grepp
  och vänster till stående motståndarens Uchi-mata Kesa-gatame (12 år) Nami-juji-jime Juji-gatame - kordonation  Minst ett sett att passera ute, som ligger på rygg
  och liggande position grepp från armen Harai-goshi  Kata-juji-jime  - balans  Minst två sätt att vände ute när kompisen attackerar mellan benen
        - styrka  Tio armhävningar, tio situp samt tio knäböj
        - rörlighet  Genomför kastteknikerna höger och vänster.
          Allt ovan

25 gånger 9 år Bakåtfall - över hinder  Kunna förhindra att  Okuri-ashi-harai Kuzure-kami-shiho-gatame Hadaka-jime Ude-gatame Nage-Waza - Katteknik  Fullfölja i Ne-waza efter tre valfria kast
   motståndaren får  Sasae-Tsuri-Komi-Ashi    Katam-Waza - Kontrollgreppsteknik Minst fyra sätt att vända uke till ryggläge från mage eller knä
   grepp i slaget Uki-goshi      Komma in på kontrollgrepp från olika läge
    Sode-tsuri-komi-goshi      Minst tre sätt att få loss benet, som uke fångat med sina ben
   Kunna förhindra att        Minst två sått att passera menen på uke, som ligger på rygg
   motståndaren får        Fyra valfria kombinationer i tachi-waza
   grepp i ärmen        Två valfria kontringar i Tashi-waza
          Allt ovan

25 gånger 9 år Rullande framåttfall Kunna korsgrepp  Seoi-otoshi  Okuri-eri-jime Kesa-garami Tokui-Waza - Favoritteknik Tre valfria kombinationer i Tashi-waza
  - över hinder  över rygg, höger Harai-tsuri-komi-ashi    Kake - Kast  Tre valfria kontringar i Tashi-waza
   och vänster Tani-otoshi      Fullfölja i Ne-waza efter fyra valfria kast
          Minst tre sätt att passera benen på uke, som ligger på rygg
          Allt ovan

35 gånger 10 år Rullande framåtfall i  Kunna greppa i ryggen  Yoko-sumi-gaeshi Kuzure-tate-shiho-gatame Kat-ha-jime Ashi-gatame Kuzushi - Balansbrytning  Minst fem sätt att vända uke till rygg från mage eller knäposition
  olika fallriktningar och i ärm från samma  Tomoe-nage  Ryote-jime  Tsukori - Ingång / Placering Ett sätt att ta över när ute attackerar tori som står på alla fyra
   sida, höger och vänster Yoko-tomoe-nage      Två valfria kombinationer ”höger - vänster” i tachi-waza
          Två valfria kombinationer ”framåt - bakåt” i tachi-waza
          Fyra valfria kontringar i tachi-waza
          Allt ovan

35 gånger 11 år Högt rullande framutfall  Kunna få in sitt O-guruma Makura-kesa-gatame Kata-te-jime Hara-gatame Te-waza - Hand/skulderkastteknik Fullfölja i ne-waza efter fem valfria kast
  - ”fritt fall” favoritgrepp när  Ashi-gruruma    Koshi-waza - Höftkastteknik Minst fem sätt att vända ute till ryggläge från mage eller knä
   motståndaren greppar  Sumi-gaeshi    Ashi-waza - Fot/bankastteknik Tre sätt att ta över, när uke attackerar tori som står på alla fyra
   på olika sätt Uki-waza      Tre valfria kombinationer ”höger - vänster” i tachi-waza
          Tre valfria kombinationer ”framåt - bakåt” i tachi-waza
          Allt ovan

40 gånger 11 år Långa framutfall  Ushiro-goshi Saukak-gatame Sankaku-jime Waki-gatame Ma-sutemi-waza - Offerteknik där Tori Fyra valfria kontringar i tachi-waza
    Soto-makikomi    ligger på rygg  Minst sex sätt att vända uke till ryggläge från mage eller knä
    Yoko-otoshi    Yoko-sutemi-waza - Offerkastteknik där Tjugo  armhävningar, tjugo situp samt tjugo knäböj
    Uchi-mata (benteknik)     tori ligger på rygg  Allt ovan

40 gånger 12 år Fyra olika sorters kullerbyttor  Kunna förhindra  Tsubame-gaeshi Kata-gatame Sode-guruma-jime Kannuki-gatame Renraku-waza - Kombinationsteknik Minst sju sätt att vända ute till ryggläge från mage eller knä
   motståndarens  Ura-nage Uki-gatame Tsukomi-jime Hiza-gatame Kaeshi-waza - Kontringsteknik Ta sig ur motståndarens alla grepp och få ”ditt” grepp
   alla grepp Yoko-guruma      Fyra valfria kombinationer ”höger - Vänster” i tachi-waza 
    Yoo-gake      Fyra valfria kombinationer ”framåt - bakåt” i tachi-waza
          Sex valfria kontringar i tachi-waza
          Allt ovan

45 gånger 13 år Hålla en uppvärmning i 5 min Presentera vad ditt favoritgrepp är, Utsuri-goshi    Tokui-Waza - Favoritteknik:            - Visa ditt favoritkast.
  som innehåller gymnastik hur och varför när motståndaren tar:  O-soto-guruma    Här ska du förklara hur och varför du gör - Vissa din favoritfasthållning som en uppföljning på ditt favoritkast.
  och fall. - En arm i höger/vänster slag Uki-otoshi    det du gör.  - Vissa ditt favorithalslås som en uppföljning på ditt favoritkast.
   - En arm i höger/vänster nacke       - Vissa ditt favoritarmlås som en uppföljning på ditt favoritkast.
   - Höger/vänster greppring med en arm       Allt ovan

50 gånger 13 år Hålla en uppvärmning i 10 min  Sumi-otoshi      Sex valfria kontringar i tachi-waza som utförs för att komma till tokui-waza
  som innehåller gymnastik  Yoko-wakare      eller fortsätta  ifrån tokui-waza
  och fall.  Kata-guruma      Sju valfria kontringar i tachi-waza
          Allt ovan

55 gånger 15 år Alla tidigare krav Alla tidigare krav Alla tidigare krav.  Alla tidigare krav,  Alla tidigare krav Alla tidigare krav Alla tidigare krav  Kata - En valfri serie  av de tre första i Nage-no-kata
    höger och vänster höger och vänster     Alla tidigare krav

Ett gult streck

Två orange streck

Orange bälte
4 Kyu

Gult bälte
5 Kyu

Ett orange streck

Ett grönt streck

Två gröna streck

Grönt bälte
3 Kyu

Ett blått streck

Två blåa streck

Blått bälte
2 Kyu

Ett brunt streck

Två bruna streck

Brunt bälte
1 Kyu



Vår verksamhet bygger på följande kodord:
Artighet

Att alltid hälsa och vara hjälpsam och  
vänlig mot andra människor.

Mod
Att vara rättvis och skydda dem  

som är svagare.

Ärlighet
Att säga vad man tycker utan att  

såra någon eller ljuga.

Ära
Att hålla vad man lovar.

Ödmjukhet
Att vara självkritisk och inte skryta.

Respekt
Att vara lyhörd, tålmodig och respektera  

andra människors tid.

Självkontroll
Att i alla situationer kontrollera sitt  

uppförande och humör.

Vänskap
Att skapa en miljö som motverkar negativt  

grupptryck och mobbning.

Team Griffins Webshop
www.teamgriffin.se

Här kan ni handla dräkter, kampsportsutrustning och 
våra Team Griffin Träningsoverall med mera.  

För frågor maila till: info@teamgriffin.se

Kontakt:
Om ni har några frågor, förslag eller åsikter kan ni nå oss enligt föjande:

Allmänna frågor:  
Prata med din tränare på klubben eller maila till info@teamgriffin.se

Tider och datum för Team Griffin Aktiviteter & Tävlingar:  
Gå in på vår Facebook sida: Team Griffin Sweden, 

det är en sluten grupp så ni måste skicka en förfrågan

Frågor till Webshopen: Maila till info@teamgriffin.se


