
Inklusive Kihon från föregående bälten i Ju-Jutsu kai

UKE WAZA
1. Ju morote jodan uke mot svingslag
2. Jodan uchi uke, mot rakt slag
3. Gedan uchi uke, mot cirkulär spark
4. Gedan juji uke, mot knästöt och rak spark
5. Morote jodan uke, mot svingslag
6. Chudan soto uke, mot rakt slag
7. Gedan soto uke, mot rak spark 
8. Jodan soto uke, mot rakt slag
9. San ren uke, mot cirkulär spark 
10. Chudan uchi uke, mot rakt slag 

ATEMI WAZA
1. Shotei uchi, jodan och chudan
2. Me uchi, insidan och utsidan
3. Gedan geri Chudan tski
4. Kin geri
5. Kizami tski, jodan och chudan
6. Mae geri, chudan
7. Gyaku tski, chudan
8. Hiza geri, chudan
9. Mawashi geri, chudan och gedan
10. Empi uchi, jodan och chudan
11. Uraken uchi , jodan
12. Yoko geri, chudan
13. Haito uchi, jodan
14. Shuto uchi, jodan, höger och vänster sida
15. Ushiro geri, chudan

KANSETSU WAZA
1. Ude osae, mot grepp i ärmen, ude osae gatame
2. Kote gaeshi, mot diagonalt grepp, kote gaeshi gatame
3. O soto osae, mot grepp i ärmen, ude henkan gatame
4. Kote mawashi, mot grepp i ärmen, kote mawashi gatame 
5. Shiho nage, mot diagonalt grepp, shiho nage gatame
6. Kote hineri, mot diagonalt grepp. ude henkan gatame
7. Irimi nage, mot diagonalt grepp, ude henkan gatame
8. Waki gatame, mot diagonalt grepp, ude osae gatame
9. Hiji gatame, gripa, ude hishigi hiza gatame
10. Ude hishigi, gripa Kuzure kote gaeshi gatame, gripa
11. Ude garami, gripa, kote gatame
12. Kuzure ude guruma, gripa
13. Okuri ude gatame, gripa

NAGE WAZA
1. O soto otoshi, mot grepp i ärmen, ude hishigi hiza gatame
2. Ko soto gari, mot grepp i ärmen, ude hishigi hiza gatame
3. O goshi, mot grepp i ärmen, ude hishigi hiza atame
4. Ko uchi gari, mot grepp i ärmen, ude hishigi hiza gatame
5. Seoi nage, mot grepp i ärmen, ude hishigi hiza gatame
6. Uki otoshi, mot grepp i ärmen, ude henkan gatame
7. Harai goshi, mot grepp i ärmen, ude hishigi hiza gatame
8. Sukui nage, mot grepp i ärmen, ude hishigi hiza gatame



1. Försök till stryptag - Kata guruma, ude henkan gatame
2. Kravattgrepp med neddrag - Yoko guruma, ude henkan gatame
3. Grepp i kläderna med tryck - Tomoe nage, ude henkan gatame
4. Försök till fotsvep - Ko soto gari, ude hishigi hiza gatame
5. Lågt livtag framifrån med tryck - Sumi gaeshi, ude henkan gatame
6. Livtag under armarna framifrån med upplyft - Tate hishigi, o soto osae, ude
henkan gatame
7. Livtag under armarna bakifrån med upplyft - Hiza kansetsu waza
8. Försök till grepp om båda benen - Tai guruma, ude henkan gatame
9. Grepp om ena benet framifrån med lyft - Sumi gaeshi, ude henkan gatame
10. Stryptag mot liggande, ovanför huvudet - Juji gatame, shiho nage
gatame
11. Cirkulär spark mot sidan - Gedan uchi uke, uchi mata
12. Påkslag mot huvudet med tvåhandgrepp - Irimi nage, ude hishigi hiza 
gatame
13. Påkstöt mot magen - Grepp, kote gaeshi, ude hishigi hiza gatame
14. Knivhot från sidan - Hiza geri, ude gatame, ude hiza osae gatame
15. Knivhugg mot magen, underifrån - Grepp, kote gaeshi, ude hishigi hiza
gatame
16. Knivhugg mot liggande, sittande på magen - Juji uke, ude osae, ude hiza
osae gatame
17. Ingripa mot grepp i kläderna och svingslag - Irimi nage, ude hishigi hiza
gatame
18. Ingripande mot knivhot mot liggande, sittande på magen - Nedläggning, 
ude hiza osae gatame

19. Två motståndare, stryptag mot liggande - Frigöring, kakato geri
20. Två motståndare, svingslag och svingslag - Morote jodan uke, hiza geri, 
tai guruma, hiza geri
21. Två motståndare, påkslag forehand, backhand och svingslag - Ju jodan
uchi uke, irimi nage, påkslag

1. Stryptag framifrån och kravattgrepp - Kote gaeshi –
Tani otoshi, ude henkan gatame

2. Hot mot liggande och svingslag - Ju jodan uchi uke 
– Uki otoshi, ude henkan gatame
3. Påkslag mot huvudet, forehand och backhand -

Blockering med påk – Påkslag
4. Påkslag mot huvudet med tvåhandsgrepp - Irimi
nage – O soto osae, ude henkan gatame
5. Knivskärning, forehand och backhand - Tsuri ashi –
Blockering med påk, påkslag
6. Rak spark mot magen - Blockering med påk – Gripa
med påk
7. Gripa liggande - Vända liggande– Kuzure kote
gaeshi gatame

1. Randori mot två motståndare
2. Randori mot en motståndare som angriper med påk

(Kata – Borttagen)
(1. Bukii no kata)


