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Vett och etikett - Reiho
Det Šr svŒrt, fšr att inte sŠga omšjligt, att inte hŒlla en
uppfostrande ton nŠr man skriver om vett och etikett i budo.
Regler Šr vad man skulle kunna kalla nšdvŠndigt ont, men vi
har dem fšr att kunna visa varandra hŠnsyn och skapa en god
trŠningsatmosfŠr.

Fig. Kanjitecknen fšr reiho Ð
etikett.

Att iaktta etikettsreglerna Šr en del av budo och en stor hjŠlp.
Nedan ges exempel pŒ hur:
•
Bruket av vett- och etikettsregler lŒter dig intrŠda i en
sinnesstŠmning som skiljer dojon och din trŠning frŒn
vardagen.
•
Den koncentration som krŠvs fšr att iaktta etikettsregler
hjŠlper dig att vara nŠrvarande i ditt sinne.
•
Den šdmjukhet och omtanke som genomsyrar ritualer och
uttrycket av etikettsregler ska (eller bšr) minska risken fšr
arrogans.
•
Att iaktta etikettsregler bidrar till att minska riskerna fšr
potentiellt farliga situationer, sŠrskilt fšr nybšrjare.
MŒnga gŒnger hjŠlper de ocksŒ de trŠnande att genom
disciplin bŠttre utnyttja en kanske redan trŒng dojo.
Det bšr Œ andra sidan inte glšmmas bort att etikettsregler
endast kan bidra till en god atmosfŠr fšr intensiv och allvarsam
trŠning; etikettsreglerna i sig bšr aldrig bli det centrala
elementet.
TrŠningslokalen - dojon
Dojon Šr platsen att studera do. En dojo bšr alltid vara stŠdad
och ren. Dojons olika sidor har olika vŠrden och i illustrationen
nedan namnges de olika sidorna:

kamiza / shinzen / shomen (dojons huvudŠnde)

joseki (hšgre sŠtet)

shimoseki (lŠgre sŠtet)

shimoza (lŠgre sidan)
I dojon (beskrivningen Šr nŒgot anpassad fšr dojon i VŠllingby
Sim- och Idrottshall) placerar sig, vid exempelvis uppstŠllningar
vid trŠningspassets bšrjan och avslutning, eleverna vid
shimoseki. De hšgre graderade elever nŠra shomen, de lŠgre
graderade och nybšrjare nŠra shimoza. LŠrare och gŠster hŒller
sig vid joseki.
Vid trŠning bšr uchidachi (som fšrvŠntas ha hšgre grad) hŒlla
sig nŠra kamiza eller joseki. samt shidachi vid shimoza eller
shimoseki.
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forts.
Nu nŠr vi vet hur dojon ser ut kan vi gŒ in pŒ nŒgra punkter
kring uppfšrande i dojon.
•
Under trŠningen Ð keiko Ð skall man alltid gšra sitt bŠsta
att vara uppmŠrksam och alert.
•
Om en lŠrare korrigerar dig Ð Šven om det fšrefaller
felaktigt Ð fšrsšk att ta till dig och anstrŠng dig att fšrstŒ
dess mening.
•
Var tolerant med andra och strikt med dig sjŠlv. …verlŒt
det till lŠraren att korrigera eller kommentera.
•
Fšr att undvika att stšra bšr en trŠnande tala med lŒg ršst
utan att fšra ovŠsen.
•
Undvik att passera emellan tvŒ personer som trŠnar.
Vapnen: stav och svŠrd Ð jo och bokuto
Utanfšr dojon ska vapnen bŠras i fodral. I dojon ska vapnen
alltid betraktas med viss všrdnad. Spets och egg pŒ svŠrdet bšr
alltid riktas bort frŒn shomen. Vapen lŠggs alltid ned. Vapen
bšr heller ej lŠggas vid shomen. Kliv slutligen aldrig šver ett
vapen som ligger pŒ marken utan gŒ runt det.
Som stavman bšr du alltid hŒlla staven ungefŠr pŒ mitten i
hšger hand. Den frŠmre Šnden pŒ staven pekar nŒgot uppŒt
inŒt. Hšger arm ska vara avslappnad utmed kroppssidan.
Denna position, som ocksŒ Šr en stridsstŠllning, kallas tsune no
kamae.
Som svŠrdsman finns ocksŒ nŒgra positioner Ð shisei, som Šr
bra att komma ihŒg:
Sageto: AnvŠnds vid rei och generellt nŠr man befinner sig i
dojon. Du hŒller det hšlstrade svŠrdet med eggen uppŒt, i din
vŠnstra hand, sŒ att du griper baljans švre Šnde. Placera din
vŠnstra tumme pŒ tsuba. Ha din vŠnstra arm naturligt utmed
din kroppssida. HŒll i svŠrdet sŒ att handtaget, tsuka, pekar en
aning in framfšr dig samt att baljan lutar nedŒt bakŒt med ca
35¡. LŒt din hšgra arm hŠnga avslappnat utmed din kroppssida.
Keito: AnvŠnds bl.a. precis fšre man antar chudan no kamae
vid katatrŠning, men ofta som formell hŒllning fšre och efter
rei vid uppstŠllning. IstŠllet fšr att ha svŠrdet sŠnkt utmed
kroppssidan som i sage-to hŒller du svŠrdet i hšjd med bŠltet
tŠtt intill kroppen.
Taito: AnvŠnds som svŠrdsmannens utgŒngspunkt i nŒgra kata.
SvŠrdet bŠr du instucket i bŠltet med vŠnster hand vid baljans
švre Šnde och tummen pŒ tsuba.
Bugningen Ð rei
Att visa všrdnad fšr nŒgon eller nŒgot Šr av central betydelse i
reiho. Man bugar, dvs gšr rei, mot shomen nŠr man intrŠder i
eller lŠmnar dojon. Man visar Šven respekt fšr lŠrare och
trŠningspartners genom att buga.
I jodotrŠning genomfšrs rei fšr det mesta stŒende. Vid stŒende
rei tippar man ner staven till lodrŠtt lŠge frŒn tsune no kamae.
Man bugar frŒn hšften med rak šverkropp och nacke till 30
graders vinkel. NŠr man ŒtergŒr till upprŠtt lŠge Œterfšr man
ocksŒ staven till tsune no kamae. Om stŒende rei utfšrs med
svŠrd i vŠnster hand skall svŠrdet hŒllas i sageto.
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Vid bšrjan eller slutet pŒ passet stŒr de trŠnande uppstŠllda vid
shimoseki. De skall dŒ bŠra jo. Fšrst utfšrs rei mot shomen
varvid eleven nŠrmast densamma kommenderar ÓShomen ni
rei!Ó, varefter alla bugar mot shomen. Samme elev som tidigare
kommenderar dŠrefter antingen ÓSensei ni rei!Ó eller ÓS™go ni
rei!Ó, varvid lŠrare och elever bugar mot varandra.
TrŠningsklŠder - keikogi
De trŠningsklŠder som anvŠnds Šr hakama (vida byxor), gi
(jacka) och obi (bŠlte). Se alltid till att keikogin Šr tvŠttad. Se
ocksŒ till att du sjŠlv Šr ren och frŠsch. TvŠtta gŠrna hŠnder och
fštter fšre trŠningen och se till att naglar Šr klippta. Ta av dig
klockor, smycken eller dylikt som kan gŒ sšnder eller skada dig
eller nŒgon annan. AnvŠnd tofflor till och frŒn
omklŠdningsrummet fšr att inte smutsa ner fštterna.
Praktiska uttryck
Fšr att underlŠtta i trŠningssituationen finns det ett antal
kommandon som kan vara praktiska att kŠnna till:
•
Seiretsu Ð uppstŠllning
•
Shomen ni rei Ð buga mot shomen
•
Sensei ni rei Ð buga mot sensei
•
S™go ni rei Ð buga mot varandra
•
Hajime Ð bšrja
•
Yame - sluta
•
Ichi kotai Ð att uchidachi och shidachi byter sida
•
Maware migi Ð att vŠnda sig 180 grader Œt hšger
•
Shi uchi kotai Ð att uchidachi och shidachi byter vapen med
varandra
RŠkneord
japanska
ichi [itch]
ni
san [sann]
shi
go [gŒ]

svenska
ett
tvŒ
tre
fyra
fem

japanska
roku [rock]
shichi [shitch]
hachi [hatch]
ku [kju]
ju [dju]

svenska
sex
sju
Œtta
nio
tio

