Ken tai ken – Grp 1 – ”Sokumen”
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Ken tai jo – Grp 1 – ”Sokumen”

aihanmi

shomenuchi

jodantsuki

x

x

x

gyakuhanmi

uke

tori

ikkyo (ura)
(från vä
tsune no
kamae)

iriminage (ura)

gyakute
shamen

(variant)

hugg på knä
nikyo (ura)

honte uchi över
torso

x

honte uchi
fläpp till
nackrot

(a)

hugg
slå undan ukes
svärd

nikyo (ura)
x

x

(från vä
tsune no
kamae)

x

sankyo (ura)

jo-saki mot
hals
shihonage (omote)

x

honte shamen,
kontrollera till
shikodachi

honte uchi till
ukes vä kote, vä
fot fram

honte uchi till
ukes vä kote,
hö fot fram

kontrollera till
hanmi

honte uchi till
knä, gå igenom
å vänd

honte uchi till
nackrot
bakifrån

Ken tai ken – Grp 2 – ”Zenpo shita kuzushi”
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**Den här aihanmi kotegaeshi har ingenting med zenpo shita kuzushi att göra egentligen, men är så rysligt lik ikkyo
i kentaiken-utförande, så det mest logiska är att stoppa in den här.
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*Takemori-sensei hugger till nackrot precis som shihonage, men här väljer jag att hugga rakt
för att efterlikna såsom vi hugger rakt i redskapslöst. Att hugga diagonalt i redskapslöst är också rätt
och något som sensei också har visat (precis som Nishio-sensei).

Ken tai jo – Grp 2 – ”Zenpo shita kuzushi”
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**Den här aihanmi kotegaeshi har ingenting med zenpo shita kuzushi att göra egentligen, men är så rysligt lik ikkyo
i kentaiken-utförande, så det mest logiska är att stoppa in den här.
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*Takemori-sensei hugger till nackrot precis som shihonage, men här väljer jag att hugga rakt
för att efterlikna såsom vi hugger rakt i redskapslöst. Att hugga diagonalt i redskapslöst är också rätt
och något som sensei också har visat (precis som Nishio-sensei).

Ken tai ken – Grp 3 – ”Yoko no tenkan”
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*Takemori-sensei hugger till nackrot precis som shihonage, men här väljer jag att hugga rakt
för att efterlikna såsom vi hugger rakt i redskapslöst. Att hugga diagonalt i redskapslöst är också rätt
och något som sensei också har visat (precis som Nishio-sensei).

Ken tai jo – Grp 3 – ”Yoko no tenkan”
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*Takemori-sensei hugger till nackrot precis som shihonage, men här väljer jag att hugga rakt
för att efterlikna såsom vi hugger rakt i redskapslöst. Att hugga diagonalt i redskapslöst är också rätt
och något som sensei också har visat (precis som Nishio-sensei).

Ken tai ken – Grp 4 – ”Kiri oroshi”
shomenuchi

yokomenuchi

uke

tori

ikkyo (omote)

x

lyft å slasha do
från hö till
vänster

taisabaki hö fot
till hö, lyft å
hugg kesagiri

shihonage (omote)

x

lyft, u-steg hö,
kiriage, kliv
igenom

vänd å kesa till
nackrot

cross over till
från insida till
utsida

gör teknik enl
grp 1

led uke å gör
do-giri från hö
till vä

lyft å kesa till
nackrot (vä
hanmi)

hugg
nikyo (ura)

x

sankyo (ura)

x

gokyo (ura)

x

shihonage (omote)

gokyo (ura)

direkt
kontrollera
ukes svärd

shomen

(utan förspel)

taisabaki

x

x

x

x

(från vä hamni, hö
fot fram å in, vä fot
till ny aihanmi)

till insida å
hugg
shomen

(från vä hamni,
hö fot fram, vä
fot ut)

yokomen
nikyo (ura)

kontrollera
kote till hanmi

till insida å
hugg
shomen

kesagiri
ikkyo (omote), nikyo (ura),
sankyo (ura)

taisabaki

(från hö hamni, hö
fot bak å in, vä fot
till ny aihanmi)

kamma in
till vänster
hasso no
kamae

lyft å vänd
svärd, byt till
höger hanmi

Ken tai jo – Grp 4 – ”Kiri oroshi”
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