
TACHI WAZA
1. Kamae, neutral
2. Kamae, beredd
3. Kamae, gard

TAISABAKI WAZA
1. Tsuri ashi , framåt och bakåt
2. Taisabaki, lång, höger och vänster

UKEMI WAZA
1. Ushiro ukemi med dämpning

UKE WAZA
1. Ju morote jodan uke, mot försök till kravattgrepp

KANSETSU WAZA
1. Ude osae, mot grepp i ärmen, ude osae gatame

NAGE WAZA
1. O soto otoshi, mot grepp i ärmen

KATAME WAZA
1. Ude osae gatame

1. Grepp i två handleder framifrån - Frigöring
2. Grepp i två handleder bakifrån - Frigöring

3. Grepp i håret framifrån - Ude osae, ude osae gatame
4. Grepp i håret bakifrån - Ude osae, ude osae gatame

5. Försök till struptag framifrån - Ju morote jodan uke
6. Stryptag framifrån - Frigöring
7. Stryptag bakifrån - Frigöring

8. Försök till kravattgrepp - Frigöring
9. Grepp I kläderna - O soto otoshi

10. Stryptag mot liggande sittande bredvid - Frigöring

1. Grepp i två handleder framifrån och försök till kravattgrepp -
Frigöring – Ju morote jodan uke

1. Randori mot en motståndare



I Ju-Jutsu Kai

KIHON WAZA
+Alla kihon waza från tidigare bälte ska visas på gradering

TAISABAKI WAZA
1. Ayumi ashi, framåt och bakåt
2. Taisabaki, kort, höger och vänster
3. Uppgång bakåt

UKEMI WAZA
1. Mae ukemi
2. Ushiro ukemi

UKE WAZA
1. Jodan uchi uke, mot försök till grepp i håret

KANSETSU WAZA
1. O soto osae, 

mot grepp i ärmen, ude henkan gatame

NAGE WAZA
1. O goshi, mot grepp i ärmen

KATAME WAZA
1. Ude henkan gatame

RANDORI
1. Randori mot en motståndare

JIGO WAZA

1. Försök till grepp i håret -
Jodan uchi uke, ude osae, ude osae gatame

2. Stryptag framifrån - O soto otoshi
3. Stryptag framifrån - O soto osae, ude henkan gatame
4. Stryptag framifrån - Tsuri komi, o goshi

5. Stryptag med armen – Kuzure ude osae, ude henkan gatame
6. Grepp om nacken, med neddrag– Gedan Juji uke, frigöring

7. Livtag under armarna bakifrån - Ude osae, ude osae gatame

8. Stryptag mot liggande, mellan benen -
Frigöring, ude henkan gatame

9. Hot mot liggande - Uppgång bakåt

10. Hotfullt närmande - Hejda med tryck

RENRAKU WAZA

1. Stryptag framifrån och försök till stryptag - Frigöring -
Ju morote jodan uke, ude osae, ude osae gatame



JIGO WAZA
mmmmmmmmm

1. Grepp i två handleder framifrån - Shiho nage, shiho nage gatame

2. Stryptag bakifrån - O soto otoshi

3. Försök till kravattgrepp – Ju morote jodan uke, hiki otoshi, ude henkan 
gatame
4. Kravattgrepp från sidan –Ushiro osae, ude henkan gatame

5. Försök till grepp i kläderna - Chudan soto uke, o soto osae, ude henkan
gatame

6. Livtag under armarna framifrån - Tate hishigi, ude henkan gatame
7. Livtag under armarna framifrån - O soto otoshi

8. Livtag under armarna bakifrån - Kuzure ude osae, ude henkan gatame

9. Kravattgrepp mot liggande - Frigöring, ude henkan gatame
10. Kravattgrepp mot liggande – Ude henkan gatame

11. Försök till knuff – Ju morote jodan uke, ko soto gari

RENRAKU WAZA

1. Stryptag framifrån - O soto otoshi –O goshi

2. Försök till kravattgrepp – Ju morote jodan uke, hiki otoshi –
O soto osae, ude henkan gatame

I Ju-Jutsu Kai

KIHON WAZA
+Alla kihon waza från tidigare bälten ska visas på gradering

UKEMI WAZA
1. Mae ukemi, med dämpning

UKE WAZA
1. Chudan soto uke, mot försök till grepp i kläderna

KANSETSU WAZA
1. Shiho nage, mot diagonalt grepp, shiho nage gatame

NAGE WAZA
1. Ko soto gari, mot grepp i ärmen

KATAME WAZA
1. Shiho nage gatame

RANDORI

1. Randori mot en motståndare



I Ju-Jutsu Kai

KIHON WAZA
+ Alla kihon waza till tidigare bälten ska visas på gradering

UKEMI WAZA
1. Otoshi ukemi

UKE WAZA
1. Morote jodan uke, mot försök till kravattgrepp

KANSETSU WAZA
1. Kote gaeshi, mot diagonalt grepp, kote gaeshi gatame

NAGE WAZA
1. Seoi nage, mot grepp I ärmen

KATAME WAZA
1. Kote gaeshi gatame

RANDORI

1. Randori mot en motståndare
2. Randori mot en motståndare som angriper liggande tori 

med grepp

JIGO WAZA

1. Grepp i två handleder bakifrån - Kote gaeshi, kote gaeshi gatame

2. Stryptag framifrån - Kote gaeshi, kote gaeshi gatame
3. Stryptag framifrån mot vägg - Tsuri komi, taisabaki

4. Stryptag med armen – Seoi nage
5. Försök till kravattgrepp –

Morote jodan uke, osoto osae, ude henkan gatame

6. Grepp I kläderna med tryck – Ude osae, ude osae gatame
7. Grepp I kläderna med tryck –

Kuzure ude garami, ushiro osae, ude henkan gatame

8. Livtag över armarna framifrån - O goshi
9. Livtag över armarna bakifrån - Hiza kansetsu waza

10. Livtag mot liggande - Frigöring, ude henkan gatame
11. Stryptag med armen mot liggande - Frigöring, ude henkan gatame

12. Försök till knuff – Chudan soto uke, kote gaeshi, kote gaeshi gatame

RENRAKU WAZA

1. Stryptag framifrån - O soto otoshi –Kote gaeshi, kote gaeshi gatame
2. Stryptag framifrån mot vägg - Tsuri komi –

Ushiro osae, ude henkan gatame



I Ju-Jutsu Kai

KIHON WAZA
+ Alla kihon waza från tidigare bälten ska visas på gradering

UKE WAZA
1. Jodan soto uke, mot försök till grepp i håret
2. Chudan soto uke, mot försök till grepp i kläderna

KANSETSU WAZA
1. Irimi nage, mot diagonalt grepp, ude henkan gatame

NAGE WAZA
1. Ko uchi gari, mot grepp i ärmen, ude hishigi hiza gatame

KATAME WAZA
1. Ude hishigi hiza gatame

KATA
mm

1. Mon nige no kata

RANDORI
mm

1. Randori mot en motståndare
2. Randori mot en motståndare som angriper liggande tori med 

grepp

JIGO WAZA
1. Försök till grepp i håret - Ju jodan uchi uke, seoi nage, ude hishiga 

hiza gatame

2. Försök till stryptag –Uki otoshi, ude henkan gatame
3. Stryptag från sidan –O goshi, ude hishigi hiza gatame

4. Stryptag med armen – O soto otoshi, ude hshigi hiza gatame
5. Stryptag med vänster arm – Kuzure ude garami, kote gaeshi, kote 

gaeshi gatame

6. Försök till kravattgrepp – Ju jodan uchi uke, uke otoshi, ude 
henkan gatame

7. Försök till grepp i kläderna - Chudan uchi uke, irimi nage, ude 
henkan gatame

8. Grepp i kläderna och greppförsök - Chudan uchi uke, ude osae, 
ude osae gatame

9. Livtag mot liggande - Frigöring, ude henkan gatame
10. Vända liggande - Vända runt, ude henkan gatame
11. Grepp i kläderna och greppförsök - Uchi uke, ude osae, ude 

henkan gatame

12. Försök till knuff –Morote jodan uke, ko uchi gari, ude hishigi hiza 
gatame

RENRAKU WAZA
1. Försök till kravattgrepp – Ju morote jodan uke, hiki otoshi –Ko 

uchi gari, ude hishigi hiza gatame
2. Försök till grepp i kläderna - Chudan uchi uke, irimi nage – O soto 

osae, ude henkan gatame
3. Försök till knuff –Morote jodan uke, ko uchi gari – Seoi nage, ude 

hishigi hiza gatame



Kihon
Waza

Tachi
Waza

1. Kamae, neutral
2. Kamae, beredd
3. Kamae, gard

Taisabaki
Waza

1. Tsuri ashi
2. Taisabaki, lång

1. Ayumi ashi
2. Taisabaki, kort

Ukemi
Waza

1. Ushiro ukemi med
dämpning

1. Mae ukemi
2. Ushiro ukemi
3. Uppgång bakåt

1. Mae ukemi, med 

dämpning
1. Otoshi ukemi

Uke
Waza

1. Ju morote jodan uke, 

mot försök till
kravattgrepp

1. Jodan uchi uke,mot

försök till grepp i håret

1. Chudan soto uke, 
motförsök till grepp i 

kläderna

1. Morote jodan uke,mot

försök till kravattgrepp

1. Jodan soto uke, mot 

försöktill grepp i håret
2. Chudan uchi uke, mot 

försöktill grepp I kläderna

Kansetsu
Waza

1. Ude osae,mot grepp i

ärmen, ude osae gatam
e

1. O soto osae,mot grepp i

ärmen, ude henkan gatam
e

1. Shiho nage, mot 
diagonalt grepp, 

shihonage gatame

1. Kote gaeshi, 

mot diagonalt grepp,
kote gaeshi gatame

1. Irimi nage, mot 
diagonaltgrepp, ude henkan

gatame

Nage
Waza

1. O soto otoshi,mot

grepp i ärmen

1. O goshi,mot grepp i

ärmen

1. Ko soto gari, mot grepp 

i ärmen

1. Seoi nage, mot grepp i 

ärmen

1. Ko uchi gari, mot grepp i 
ärmen,ude hishigi hiza

gatame
2. Uki otoshi, mot grepp i 

ärmen,ude henkan gatame

Katame
Waza

1. Ude osae gatame 1. Ude henkan gatame 1. Shiho nage gatame 1. Kote gaeshi gatame 1. Ude hishigi hiza gatame

Kihon tabell för Ju-Jutsu Kai Mon bälten


