Graderingskrav til 1-2-3 DAN i JJN

Generelt

Det kreves gode og systematiske forberedelser for å kunne gjennomføre og bestå en test til
DAN- grader i Ju jitsu Norge. Fra det øyeblikket kandidaten blir gradert til brunt belte starter
testen til sort belte. En treningsperiode fra 15 til 18 måneder må påregnes, og da bør
kandidaten trene minst 2-3 ganger per uke. Når dette er sagt er ikke tid det viktigste
parametere, men et av flere vurderingskriterier. Kandidaten må være god nok!
Testen er fysisk og mentalt krevende, og en kandidat som består testen kan med stolthet motta
sin nye grad.
Ingen i Ju jitsu Norge vil kunne graderes til høyere grader uten at en fysisk test gjennomgåsdette gjelder uansett DAN grad!
Det forutsettes at testen drilles inn sammen med en partner som også er godt forberedt. Dette
gjelder spesielt ved fremvisning av serier og kombinasjoner. Utgangspunktet for testen er å vise
forståelse for JJNs graderingssystem, og det forventes at dette beherskes svært godt.
Graderingspanelets medlemmer fyller ut hvert sitt graderingsskjema under testen. Skjema gir
poengscore innenfor hvert tema. Poengscoren totalt sett avgjør resultatet.
Testen vil ha en varighet på ca. 2 timer.
Utstyr som må medbringes til testen: tannbeskytter, MMA/Bokse- hansker, beskyttelsesutstyr,
samt hvit gi med komplette JJN merker. Det anbefales også å medbringe ispose for mulig uhell,
samt rikelig med drikke.
En test består av 3 deler:
1. En fysisk del
2. En teknisk del
3. Sparring og stresstesting

Del 1.

TEST FYSISK TILSTAND

Alle kandidater MÅ gjennomgå en FYSISK del som må bestås for at vedkommende kan gå opp
til en full test! Denne skal helst ikke gjøres på samme dag som resterende del av testen.
Samtidig skal ikke testen gjøres tidligere enn 2 dager i forkant. Testen kan gjøres lokalt i klubben
og ledes av hovedinstruktør. Av praktiske hensyn kan denne filmes, og sendes over til leder av
JJN sitt graderingspanel dagen før. Resterende del gjennomføres ikke hvis de fysiske kravene
ikke oppnås. Hvis øvelsene filmes og sendes, trenger man ikke filme hoppetausekvensen. Den
kan vi gjøre som en del av oppvarmingen til resterende del. Følgende øvelser og krav gjelder:

Type øvelse
5 min. Hoppetau (koordinasjon og
utholdenhet)
Strikt burpee (utholdenhet og teknikk)

Knebøy- med 10 og 20 kg. skive på bryst
(For damer 10 kg. Og menn 20 kg.
Styrke/ben)
Crunch- liggende (styrke/mage)
Rygg roing (styrke- rygg). Grep skulder
bredde.

Kommentarer
Minst 500 hopp, ca. 100 per minutt

20 repetisjoner x 3 sett (pause 1 min). Full
armheving med bryst i gulv
4 x 10 rep. Dypt ned med armer over hodet i
avslutning. 20 sek. Pause mellom hver 10.
2 x 30 rep.
4 x 10 rep. (Høyde på stang ca. 1 meter).
Damer tar 5 x 5 rep.

Disse 5 øvelsene er basert på trening/utvikling av de store muskelgruppene, og er satt sammen
av et team av personlige trenere. Øvelsene er samtidig stort sett relevante i forhold til de behov
vi har, og kan med letthet trenes individuelt eller sammen i grupper på treningene.
Øvelsene krever regelmessig trening, og man klarer ikke tilstrekkelig antall uten at dette trenes
på over en viss tid. Øvelsene krever lite utstyr, og de aller fleste har tilgang på en vekt skive på
enten 10 kg. eller 20 kg. som dere benytter i knebøy. Til denne øvelsen kan dere også benytte
stang eller evt. kettlebells.
Det kreves også en stang som dere skal kunne dra dere opp i øvelsen vi kaller rygg roing. Har
man tilgang på et apparat hvor det er stang i feste er dette det beste. Alternativt er at 2
personer holder en stang mellom seg. Her trener man stort sett lats. I tillegg utvikler man noe
biceps- det skal være overgrep med ca. skulderbreddes avstand.
For at det skal bli progresjon i treningen må nok øvelsene gjøres minst 2 ganger per uke over
relativt lang tid. Dette er naturligvis høyst individuelt.
Disse øvelsene bør for øvrig inngå som en naturlig del av treningen på hver ju jitsu- økt.

Del 2.

TEKNISK DEL

Som første del av testen skal det vises ulike teknikker og løsninger mot ulike angrepsformer
og situasjoner. Formålet er å kunne fremvise teknisk nivå i samarbeid med partner. Det settes
av noen minutter til oppvarming uten partner. Ved fremvisning av teknikker må det vises stor
forståelse for viktige selvforsvarsprinsipper som beskyttelse, bevegelse, kontroll og balanse.

Tema 1.

Fallteknikk

1.1

Det skal vises volter forover og bakover fra alle høyder. I tillegg skal det vises frontfall
forover og sideveis fall. Når fall ender på bakken skal det vises trygge metoder for å
komme opp i stående posisjon, dvs. oppgang uten at du kommer nærmere angriper.
Alt vises uten angriper.

1.2

Ulike falløvelser skal vises med partner. Det vises ulike driller med partner hvor man
viser forståelse for metodisk oppbygging av falløvelser. Fra sittende til stående. Vis
dette i en flytende serie.

Tema 2.

2.1
2.2
2.3
2.4

Vis drillen uten angriper.
Vis drillen mot angriper med slag fra begge.
Vis drillen med oppfølging og o soto toshi etter hver forflytning.
Vis drillen med oppfølging og koshi guruma eller harai goshi via hver forflytning.

Tema 3.

3.1
3.2

5.2
5.3

Forsvar mot kontaktangrep (sone 2 og 1)

Minst 3 forsvar for hvert kontaktangrep i stående posisjon. Hvor det er mulig skal det
først vises frigjøringer, deretter vises ulike kombinasjoner. Angrepene er fra topp til
bunn. Først forfra: Hårtak med en hånd, hårtak med begge hender, strupetak mot vegg,
klestak med begge hender, klestak med en hånd for å slå med andre, omfavning over
og under armer, hodelås forfra. Angrep bakfra: Hårtak med en hånd, strupetak med
arm, omfavning over armer, omfavning under armer. Totalt vises det minst 36
forskjellige forsvar.

Tema 5.

5.1

Blokkeringsdrill

Vis drillen mot angriper. Drillen vises 3 ganger.
Vis hver blokkering med oppfølging kast/felling, dvs. totalt 4 kast/fellinger. Kastet eller
fellingen må naturlig passe inn etter hver blokkering. Vi ønsker å se relativt enkle
varianter av fellinger og kast, som kan utføres med høy grad av presisjon, hurtighet og
kontroll.

Tema 4.

4.1

Forflytningsdrill

Forsvar mot angrep på bakken

Angriper står oppe og angriper med slag og spark. Du ligger nede, og skal vise forsvar
med fokus på beskyttelse til enhver tid. Utfordringen er å innta posisjoner hvor du har
bena mellom deg og angriper for optimal beskyttelse. I tillegg bruker du slag og spark
som viktige verktøy fra bakken mot angriper. Vises i rolig tempo, slik at det er mulig å
vise frem gode tekniske løsninger.
Forsvar mot angriper som sitter skrevs/sittende over, og som angriper med slag. Vis
minst 3 ulike løsninger i forsvaret.
Vis forsvar og minst 3 løsninger mot hver av angrepene/posisjonene; Hon kesa gatame,
yoko shio gatame, samt fra guardposisjon. Sistnevnte er i utgangspunktet en sterk

posisjon, men du er utsatt. Vis hvordan du snur posisjonene til å skaffe deg kontroll og
optimal beskyttelse.
Alle forsvar hvor du ligger på bakken skal ende opp i stående posisjon.
Tema 6.

6.1

Kast- og fellingsteknikker

Det skal vises kast- og fellingsteknikker uten angrep. Det skal vises forståelse for
hvordan de ulike kastene skjer i forhold til balansebrytninger, finter etc. Dette kan
foregå relativt statisk, eller i den bevegelsesform som ønskes. Samtlige kast som finnes
i graderingssystemet skal vises.
Disse er:
O soto otoshi, hiki o toshi, o uchi gari, morote gari, sukui nage, kibisu gaeshi, morote
seio nage, tai o toshi, kote gaeshi, harai goshi, ippon seio nage, koshi guruma, ashi
barai, ko uchi gari, te guruma, kata guruma, ko uchi gake, tomoe nage, yoko wakare,
tani o toshi, kani basami, sumi gaeshi.
I tillegg skal det vises fellinger som ude dore nage, ude garami osv. Fokuser på grep og
utgangspunktet for hvert kast.

Tema 7.

7.1

7.2

Slag- og spark kombinasjoner mot partner. Lett bevegelse, vis variasjoner etc. Vi er
opptatt av å se teknisk riktig utførte teknikker vist under full kontroll. Vi vil også se
forståelse for timing og avstandsbedømmelse. Teknikkene kan vises annen hver gang.
Alle spark skal også kunne vises i hodehøyde med både høyre og venstre ben. Det skal
vises minst 8 forskjellige og varierende kombinasjoner utført med høy grad av
hurtighet (eksplosivitet). Partner må spille rollen som en partner i en fightposisjon,
dvs. At en ikke må opptre for passivt. Det er ikke nødvendig med hansker og
beskyttelsesutstyr, men bruk av tynne MMA- hansker er valgfritt.
Deretter skal det vises forsvar mot slag og spark hvor alle forsvar skal inneholde
bevegelser, blokkeringer eller tilsvarende. Oppfølging med kast/fellinger, og
kontrollgrep. Vi er opptatt av å se logiske og prinsipielt gode forsvar basert på
angripers reaksjoner. Disse forsvarsteknikkene vises på tradisjonelt vis, dvs. Fra relativt
statiske angrep, uten at angriper gjør nevneverdig motstand. Det skal vises minst 20
forskjellige løsninger.

Tema 8.

8.1

Serie av teknikker - DUO KATA

Det skal vises en sammensatt serie av teknikker. Vær opptatt av detaljer, og ved
forespørsel må teknikkene kunne forklares. Fra stående til bakken, og opp til stående
igjen. Sett sammen en serie hvor alle teknikker kan vises i en logisk oppbygging. Ca. 1
minutts varighet.

Tema 9.

9.1

Slag- og sparkangrep

Forsvar mot kniv

Forsvar mot kniv. Vis ulike forsvar, og forklar hovedprinsippene bak forsvarene.

Del 3. SPARRING OG STRESSTESTING
Tema 10.

10.1
10.2

Kast (2 runder på 2 minutter)

Det skal gås en runde på 2 minutter hvor ulike kast skal vises i sparrings form. Det skal
vises minst 6 forskjellige kast i denne runden. Alle kast vises med kontrollgrep, og
oppgang i stående posisjon.
Kast bør også kunne vises i kombinasjoner. Dette prioriteres i runde 2. Lykkes ikke
det ene kastet, bør man kunne vise kombinasjoner og evt. kontringer med kast. Det
forutsettes at kombinasjoner vises klart og tydelig, dvs. at partners reaksjoner
fremkommer, slik at årsaken til kombinasjonen vises.
2 minutters drikkepause.

Tema 11.

11.1
11.2

Ne waza (2 runder på 3 minutter)

Sparring 1 runde a 3 minutter på bakken (JJN newaza sparring). Markering av slag- og
spark, samt atemi (trykk etc).
Sparring uten slag- og spark. Det skal vises allsidighet i sparringen, slik at man ikke bare
låser seg inn i en posisjon.
2 minutters drikkepause.

Tema 12.

12.1

Allsidig sparring (3 runder på 2 minutter)

3 runder a 2 minutter med fri sparring. Vi er opptatt av å se lek med teknikker og ditt
tekniske repertoar. Kun slag og spark i første runde. Kontroll og timing er helt sentralt.
HA PÅ BESKYTTELSESUTSTYR (boksehansker og MMA- hansker, tannbeskytter og susp).
Runde 2 og 3 på 2 minutter skal inneholde kontrollert allround sparring. Vi er opptatt
av å se tekniske ferdigheter, samt lek med teknikker og kombinasjoner. 30 sek. Pause
mellom hver runde. 2 runder skal gjøres med boksehansker. Siste runde med MMA
hansker får å se kontroll og for å forbedre grepsmulighetene.
Litt avhengig av antall deltakere i graderingen så skal det skiftes partner i forhold til din
vanlige partner.
2 min. drikke pause.

Tema 13.

13.1
13.2

Vegg- og sirkeltest

Veggsparring. 1 runde a 2 minutter. Du står mot vegg, og viser blokkeringer og
kontrollerte innganger til kast- og fellinger som fullføres med kontrollgrep.
Sirkeltest. Du forsvarer deg mot ulike angrep fra de som står i sirkelen. Dette avhenger
av hvor mange som er tilgjengelig som angripere.

Disse testkriteriene gjelder først og fremst for test til 1, 2 og 3 DAN. Test til 4 Dan og høyere
foregår ved internasjonale samlinger, men også ved JJN sommerleir. Rent praktisk vil dette
bety at de i tillegg til internasjonale krav også skal bestå de krav JJN setter, og gjennomgå

denne testen i Norge. En slik test gjennomføres FØR den internasjonale testen. Består man
ikke testen i JJN går man heller ikke opp til den internasjonale testen.
Det er en selvfølge at utøvere på dette nivået gjør noe mer for arten enn kun å trene selv. På
dette nivået er man instruktør og pådriver for å fremme JJN Ju jitsu.

