
3333

Fig. Kanjitecknen f�r reiho Ð
etikett.

VVVVeeeetttttttt    oooocccchhhh    eeeettttiiiikkkkeeeetttttttt    ----    RRRReeeeiiiihhhhoooo
Det �r sv�rt, f�r att inte s�ga om�jligt, att inte h�lla en
uppfostrande ton n�r man skriver om vett och etikett i budo.
Regler �r vad man skulle kunna kalla n�dv�ndigt ont, men vi
har dem f�r att kunna visa varandra h�nsyn och skapa en god
tr�ningsatmosf�r.

Att iaktta etikettsreglerna �r en del av budo och en stor hj�lp.
Nedan ges exempel p� hur:
•  Bruket av vett- och etikettsregler l�ter dig intr�da i en

sinnesst�mning som skiljer dojon och din tr�ning fr�n
vardagen.

•  Den koncentration som kr�vs f�r att iaktta etikettsregler
hj�lper dig att vara n�rvarande i ditt sinne.

•  Den �dmjukhet och omtanke som genomsyrar ritualer och
uttrycket av etikettsregler ska (eller b�r) minska risken f�r
arrogans.

•  Att iaktta etikettsregler bidrar till att minska riskerna f�r
potentiellt farliga situationer, s�rskilt f�r nyb�rjare.
M�nga g�nger hj�lper de ocks� de tr�nande att genom
disciplin b�ttre utnyttja en kanske redan tr�ng dojo.

Det b�r � andra sidan inte gl�mmas bort att etikettsregler
endast kan bidra till en god atmosf�r f�r intensiv och allvarsam
tr�ning; etikettsreglerna i sig b�r aldrig bli det centrala
elementet.

TTTTrrrr����nnnniiiinnnnggggssssllllooookkkkaaaalllleeeennnn    ----    ddddoooojjjjoooonnnn
Dojon �r platsen att studera do. En dojo b�r alltid vara st�dad
och ren. Dojons olika sidor har olika v�rden och i illustrationen
nedan namnges de olika sidorna:

kamiza / shinzen / shomen (dojons huvud�nde)

shimoza (l�gre sidan)

joseki (h�gre s�tet)

shim
oseki (l�gre s�tet)

I dojon (beskrivningen �r n�got anpassad f�r dojon i V�llingby
Sim- och Idrottshall) placerar sig, vid exempelvis uppst�llningar
vid tr�ningspassets b�rjan och avslutning, eleverna vid
shimoseki. De h�gre graderade elever n�ra shomen, de l�gre
graderade och nyb�rjare n�ra shimoza. L�rare och g�ster h�ller
sig vid joseki.

Vid tr�ning b�r uchidachi (som f�rv�ntas ha h�gre grad) h�lla
sig n�ra kamiza eller joseki. samt shidachi vid shimoza eller
shimoseki.
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forts.

Nu n�r vi vet hur dojon ser ut kan vi g� in p� n�gra punkter
kring uppf�rande i dojon.
•  Under tr�ningen Ð keiko Ð skall man alltid g�ra sitt b�sta

att vara uppm�rksam och alert.
•  Om en l�rare korrigerar dig Ð �ven om det f�refaller

felaktigt Ð f�rs�k att ta till dig och anstr�ng dig att f�rst�
dess mening.

•  Var tolerant med andra och strikt med dig sj�lv. �verl�t
det till l�raren att korrigera eller kommentera.

•  F�r att undvika att st�ra b�r en tr�nande tala med l�g r�st
utan att f�ra ov�sen.

•  Undvik att passera emellan tv� personer som tr�nar.

VVVVaaaappppnnnneeeennnn::::    ssssttttaaaavvvv    oooocccchhhh    ssssvvvv����rrrrdddd    ÐÐÐÐ    jjjjoooo    oooocccchhhh    bbbbooookkkkuuuuttttoooo
Utanf�r dojon ska vapnen b�ras i fodral. I dojon ska vapnen
alltid betraktas med viss v�rdnad. Spets och egg p� sv�rdet b�r
alltid riktas bort fr�n shomen. Vapen l�ggs alltid ned. Vapen
b�r heller ej l�ggas vid shomen. Kliv slutligen aldrig �ver ett
vapen som ligger p� marken utan g� runt det.

Som stavman b�r du alltid h�lla staven ungef�r p� mitten i
h�ger hand. Den fr�mre �nden p� staven pekar n�got upp�t
in�t. H�ger arm ska vara avslappnad utmed kroppssidan.
Denna position, som ocks� �r en stridsst�llning, kallas tsune no
kamae.

Som sv�rdsman finns ocks� n�gra positioner Ð shisei, som �r
bra att komma ih�g:

Sageto: Anv�nds vid rei och generellt n�r man befinner sig i
dojon. Du h�ller det h�lstrade sv�rdet med eggen upp�t, i din
v�nstra hand, s� att du griper baljans �vre �nde. Placera din
v�nstra tumme p� tsuba. Ha din v�nstra arm naturligt utmed
din kroppssida. H�ll i sv�rdet s� att handtaget, tsuka, pekar en
aning in framf�r dig samt att baljan lutar ned�t bak�t med ca
35¡. L�t din h�gra arm h�nga avslappnat utmed din kroppssida.

Keito: Anv�nds bl.a. precis f�re man antar chudan no kamae
vid katatr�ning, men ofta som formell h�llning f�re och efter
rei vid uppst�llning. Ist�llet f�r att ha sv�rdet s�nkt utmed
kroppssidan som i sage-to h�ller du sv�rdet i h�jd med b�ltet
t�tt intill kroppen.

Taito: Anv�nds som sv�rdsmannens utg�ngspunkt i n�gra kata.
Sv�rdet b�r du instucket i b�ltet med v�nster hand vid baljans
�vre �nde och tummen p� tsuba.

BBBBuuuuggggnnnniiiinnnnggggeeeennnn    ÐÐÐÐ    rrrreeeeiiii
Att visa v�rdnad f�r n�gon eller n�got �r av central betydelse i
reiho. Man bugar, dvs g�r rei, mot shomen n�r man intr�der i
eller l�mnar dojon. Man visar �ven respekt f�r l�rare och
tr�ningspartners genom att buga.

I jodotr�ning genomf�rs rei f�r det mesta st�ende. Vid st�ende
rei tippar man ner staven till lodr�tt l�ge fr�n tsune no kamae.
Man bugar fr�n h�ften med rak �verkropp och nacke till 30
graders vinkel. N�r man �terg�r till uppr�tt l�ge �terf�r man
ocks� staven till tsune no kamae. Om st�ende rei utf�rs med
sv�rd i v�nster hand skall sv�rdet h�llas i sageto.
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Vid b�rjan eller slutet p� passet st�r de tr�nande uppst�llda vid
shimoseki. De skall d� b�ra jo. F�rst utf�rs rei mot shomen
varvid eleven n�rmast densamma kommenderar ÓShomen ni
rei!Ó, varefter alla bugar mot shomen. Samme elev som tidigare
kommenderar d�refter antingen ÓSensei ni rei!Ó eller ÓS�go ni
rei!Ó, varvid l�rare och elever bugar mot varandra.

TTTTrrrr����nnnniiiinnnnggggsssskkkkllll����ddddeeeerrrr    ----    kkkkeeeeiiiikkkkooooggggiiii
De tr�ningskl�der som anv�nds �r hakama (vida byxor), gi
(jacka) och obi (b�lte). Se alltid till att keikogin �r tv�ttad. Se
ocks� till att du sj�lv �r ren och fr�sch. Tv�tta g�rna h�nder och
f�tter f�re tr�ningen och se till att naglar �r klippta. Ta av dig
klockor, smycken eller dylikt som kan g� s�nder eller skada dig
eller n�gon annan. Anv�nd tofflor till och fr�n
omkl�dningsrummet f�r att inte smutsa ner f�tterna.

PPPPrrrraaaakkkkttttiiiisssskkkkaaaa    uuuuttttttttrrrryyyycccckkkk
F�r att underl�tta i tr�ningssituationen finns det ett antal
kommandon som kan vara praktiska att k�nna till:
•  Seiretsu Ð uppst�llning
•  Shomen ni rei Ð buga mot shomen
•  Sensei ni rei Ð buga mot sensei
•  S�go ni rei Ð buga mot varandra
•  Hajime Ð b�rja
•  Yame - sluta
•  Ichi kotai Ð att uchidachi och shidachi byter sida
•  Maware migi Ð att v�nda sig 180 grader �t h�ger
•  Shi uchi kotai Ð att uchidachi och shidachi byter vapen med

varandra

RRRR����kkkknnnneeeeoooorrrrdddd
japanska svenska japanska svenska
ichi [itch] ett roku [rock] sex
ni tv� shichi [shitch] sju
san [sann] tre hachi [hatch] �tta
shi fyra ku [kju] nio
go [g�] fem ju [dju] tio


