
www.teamgriffin.se

Samverkan, samhörighet, 
utbildning och utveckling



Team Griffin
Är ett samarbetssprojekt mellan Ideella föreningar. Team Griffins målsättning är att  
erbjuda ett utbud av sporter som kompletterar och utvecklar varandra genom att skapa:

- En övergripande gemensam profil
- En gemensam webshop och informations plattform
- Gemensamma utbildningsprogram  
- Gemensamma träningar och läger
- Gemensamma träningsupplägg
- Skräddarsydda individuella tränings och tävlings upplägg för dom  
 som vill tävla
- En plattform för alla från 2 till 80 år, nybörjare till elit
- Ett utbud av idrotter som kompletterar och utvecklar varandra

Vi erbjuder även hjälp med:
- Gemensam marknadsföring och skolbearbetning
- Söka utvecklingbidrag och sponsorer
- Olika kompletterande träningskoncept

Vår målsättning är att utveckla följande idrotter:

Judo - Den följsamma vägen
Jigoro Kano valde ut de tekniker som var bäst ur fysiologisk och  
mekanisk synpunkt och skapade en sport som var lämplig som  
allsidig fysisk fostran. Tekniken i judo bygger mycket på  
hävstångseffekt och placering av tyngdpunkt och förmågan att  
kunna omrikta motståndarens kraft vid angrepp och istället få  
motståndaren ur balans. Man vänder alltså motståndarens kraft  
mot honom/henne. Till skillnad mot brottning så får man i judo ta  
tag i sin motståndares kläder (en speciell judodräkt av kraftigt tyg)  
och dra eller trycka för att kunna kasta omkull motståndaren.
I tävlingar på elitnivå från 14 år är det också tillåtet med så kallade halslås och armlås.

Ju Jitsu - Den mjuka tekniken
Ju jitsu betyder mjuk teknik eller följsam konst och härstammar  
från feodaltidens Japan. Vissa stilar har kvar den traditionella  
prägeln medan andra har renodlats till idrotter.
De självförsvarstekniker som tränas idag är anpassade efter ett  
modernt samhälle med de lagar som gäller för självförsvar i Sverige.  
I ju jitsu ingår bl.a. frigöringstekniker, slag, sparkar, blockeringar,  
kast, sveptekniker, mattbrottning, nedläggningar, fasthållnings- 
tekniker och transportgrepp.
Alla tekniker är obeväpnade. Däremot tränas försvar mot angrepp  
med vapen. Inom vissa ju jitsustilar tränar man även med  
traditionella japanska redskap och vapen för att bevara budon  
och konsten.



Sport Ju Jitsu - Fighting System
Ju Jitsu Fighting System är inriktat på ju jitsuns officiella tävlings-  
system för fighting. Träningen är byggt kring begreppet rörelse-  
glädje och inbjuder till träning med stor variation i tekniker.
I Ju Jitsu Fighting System tränar man slag och spark semikontakt,  
kast och mattkampstekniker. Träningen är inriktad mot sparrning  
och då går man dynamiskt mellan stående kamp och mattkamp  
utan avbrott. Eftersom träningen är så allsidig ger den motion,  
styrka och rörlighetsträning för hela kroppen. På passen tränar  
vi både grundteknik och tillämpning för att öka förståelsen för  
teknikerna och för att utövarna ska bli så bra som möjligt.

Sport Ju Jitsu - Duo System
Duo är en disciplin som utövare i par från samma klubb eller land visar möjliga självförsvars- 
tekniker mot en serie av 12 attacker, slumpmässigt valda av mattdomare för att täcka följande 
scenarier: attack med grepp, attack med omfamning och nacklås, attacker med slag och spark 
och attack med vapen. Duo systemet har tre tävlingskategorier: män, kvinnor och mix. Utövaren 
bedöms för sin snabbhet, noggrannhet, kontroll och realism.
Det är förmodligen den mest spektakulära formen av tävlings ju jitsu och det kräver stor teknisk 
kunskap, timing och atletiska egenskaper.

Juryn skall söka och bedöma följande kriterier:
1. Kraftfull attack
2. Realism
3. Kontroll
4. Effektivitet
5. Inställning
6. Hastighet
7. Variation

Tävlingsformen är även attraktiv för personer som inte  
utövar kampsport. Snabbt och spektakulärt, exakta sparkar och slag, dynamiska kast och  
kraftfulla lås utförs av deltagarna.

Sport Ju Jitsu - Ne-Waza / BJJ
Brasiliansk Ju Jitsu (Bjj) härstammar från japansk  
ju jitsu och judo men har under decennier  
vidareutvecklats i Brasilien. Bjj är en grapplingstil,  
vilket innebär att man inte använder sig av slag  
eller sparkar utan istället fokuserar på att med  
ledlås och strypningar vinna över sin motståndare.  
Grundtanken är att få ner sin motståndare på  
marken, kontrollera motståndaren där och på så  
sätt få denne att ge upp, men vinster kan också  
ske på poäng.



Parkour
Är en träningsmetod som går ut på att träna kroppen till att på ett  
smidigt och kontrollerat sätt kunna forcera olika typer av hinder i  
omgivningen med enbart kroppen som hjälpmedel. Parkour  
innehåller rörelser som hopp och rullar, olika tekniker för att  
forcera hinder, och även övningar för att testa fysisk och mental  
styrka hos utövaren. Parkour är inte tävlingsinriktat och saknar  
ett poängsystem.

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

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.

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


