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Bujinkan Honbu dojo riktlinjer 
Bujinkan dojo skall vara öppet enbart för dem som håller med och följer dessa riktlinjer. De 
som inte gör det skall inte vara tillåtna att vara med. Förtydligande: Endast de som har läst 
och är enig med dessa riktlinjer är tillåtna att deltaga. 
 
Endast de som är kapabla att behärska äkta tålamod, självkontroll och hängivelse skall vara 
tillåtna att deltaga. Ett läkarintyg skall kunna uppvisas. Förtydligande: Individer med mental 
sjukdom, drogberoende eller mentalt instabila skall förhindras från att deltaga. 
Nödvändigheten av ett sådant intyg är för de individer som kan utgöra fara för andra, till 
exempel, de med smittsamma sjukdomar, individer med abnorm personlighet eller individer 
som saknar självkontroll. 
 
Individer med brottsligt förflutet skall förvisas. Bråkmakare, de som begår brott och de som 
bor i Japan och bryter mot de inhemska lagarna skall förvisas. 
 
De som inte upprätthåller reglerna för Bujinkan, antingen som deltagare eller medlemmar av 
organisationen, genom anstötliga eller förebrående tilltag skall uteslutas. 
Tills nu har Bujinkan varit öppet för ett stort antal människor som kommit till Japan. 
Olyckligtvis har några av dessa begått våldsamma handlingar där de varit alkoholpåverkade, 
mentalt sjuka och bråkmakare som endast tänkt på sig själva och inte insett att deras akter 
drabbat andra. Genom dessa handlingar har dessa människor förkastat det traditionella sanna 
hjärtat i Bujinkan. Från denna dag och framåt skall sådana människor uteslutas. 
 
Angående olyckor som händer (både i och utanför dojon) ska man inte förorsaka problem för 
Bujinkan. Detta är en oerhört viktig punkt. De som är ovilliga att ta personligt ansvar för 
olyckor som händer under Bujikan träning skall ej bli antagen. Förtydligande: Bujinkan dojo 
tar ej ansvar för olyckor som händer under träning, oavsett plats. 
 
Alla de som ansluter sig till Bujinkan måste skaffa sig ett medlemskort för varje kalenderår. 
Detta medlemskort upprätthåller inte bara hedern för Bujinkanmedlemmarna, det bekräftar att 
du är med i det stora hela som medlemmar tillsammans med krigarens hjärta försöker bättra 
sig själv genom träning och kamratskap. Det påvisar storheten av en krigares dygd och 
förkroppsligar både lojalitet och broderlig kärlek. 
 
Bujinkan traditionen erkänner naturen och universum av allt mänskligt liv och är medveten 
det som naturligt flödar mellan dessa två världar: 

- ”Den heliga principen i Taijutsu är att känna till grunderna för fred.” 
- ”Att studera den är vägen mot det orubbliga hjärtat (Fudoshin).” 

Nyligen har Bujinkan sannerligen blivit internationell. Precis som det finns olika tidszoner, 
existerar det också olika tabun bland folkslag och länder. Vi måste respektera varandra och 
sträva efter att undvika sådana tabun. Vi måste sätta krigarhjärtat först, arbeta tillsammans för 
sin egen utveckling och för ett förbättrat Bujinkan. 
 
De som inte kan upprätthålla riktlinjerna ovan skall tvingas ut ur Bujinkan. 
 
Masaki Hatsumi –Soke 
 
Översättning från Bujinkan Hombu dojos officiella hemsida. 
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Målsättning 
Bujinkan Björn dojo Karlstad  IF har som målsättning att utveckla individen till att klara av 
att i först hand hantera ett överfall mot sig själv eller annan därefter att utvecklas för att klara 
av 5 dans testet.  Det vill säga Sakki-/Godan testet som genomförs enligt tradition inom den 
Japanska stridskonsten Bujinkan budo taijutsu och grenen Togakure ruy ninpo taijutsu. Efter 
det får individen ta ett eget ansvar för sin utveckling och han så vill starta en egen dojo. 
 
Inom Bujinkan Björn dojo tränar vi i en kamratlig anda där vi lägger prestige åt sidan 
och tar hand om den vi tränar med. Vi är här för att lära och utveckla oss, inte för att mäta 
vem som är starkast, störst eller bäst.  
 
Eftersom vi bedriver träning i en traditionell stridskonst med alla former av vapen och där 
många tekniker i dess fulla utförande skulle innebära allvarliga skador eller/och döden för den 
som drabbas har vi en åldersgräns på 16 år. Vi ställer krav på de deltagande eleverna att de 
intygar att de är psykisk friska och är människor med sunda värderingar enligt svensk lag. Att 
man visar hänsyn och respekt för andra människor, deras ursprung och deras tillhörigheter.  
 
När du bestämt dig för att fortsätta träna får du intyga genom en påskrift att så är fallet och du 
medger att Instruktören kan utesluta dig eller förvägra dig träning om han anser att du är 
olämplig eller uppvisar ett dåligt omdöme, detta föregås av samtal och tillrättavisningar, en 
varning tilldelas före uteslutning. 
 
Eftersom det är en stridskonst som du börjat och träna, vilken du skall kunna tillämpa när du 
blir utsatt för våld eller hot om våld ställer vi krav på att du lär dig vad Brottsbalkens 24 kap 
1§ nödvärnslagen innebär. Detta för att du skall kunna bedöma behovet av våld och när du 
använder våld också nivån eller mängden av det. För att lära sig ett bra och effektivt 
självskydd måste du lära dig hur attacken går till. I dagens Sverige handlar våran art om att 
lära sig den historiska sidan och ett självskydd för eget och andras välmående. 
 
Detta är ett levande dokument liksom arten, ständig anpassning sker till omvärlden så att 
balans och harmoni råder.  
 
Välkommen!    
 
 
Karlstad 121219 
 
    ----------------------------------------------- 
    Marcus Hultvall 5 dan, Shidoshi 
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På- och avhälsning 

Påhälsning (Inför träning) 
De flesta klubbarna inleder sitt träningspass med en påhälsning. Gruppen sätter sig på linje i 
seiza och händerna förda ihop med handflatorna mot varandra. Eleverna är vända mot 
instruktören som sitter ett par meter framför gruppen. Framför gruppen kan en hylla med ett 
litet altare finnas med ett foto på Takamatsu Soke och den nuvarande Soke. I vissa fall och i 
vissa dojos tänds även ljus i samband med påhälsningen. Proceduren är enligt följande: 
Instruktören vänder sig i samma riktning som eleverna, någon minuts tystnad för 
egen ”nollning” sker. Instruktören uttalar meningen: 
 
Shikin haramitsu daikomyo (eleverna repeterar) 
Två handklapp (alla samtidigt) 
Bugning (alla samtidigt) 
En klappning (alla samtidigt) 
Bugning (alla samtidigt) 
 
Instruktören vänder sig mot eleverna och uttalar: 
Onigai shimasu (eleverna repeterar) 
Bugning mot varandra. 

Avhälsning (Träningens avslutning) 
Shikin haramitsu daikomyo (eleverna repeterar) 
Två handklapp (alla samtidigt) 
Bugning (alla samtidigt) 
En klappning (alla samtidigt) 
Bugning (alla samtidigt) 
 
Instruktören vänder sig mot eleverna och uttalar: 
Arigato go shai mashita (eleverna repeterar) 
Bugning mot varandra. 

Ungefärlig innebörd 
Shikin haramitsu daikomyo-  
Vi som är här skall respektera alla människor oavsett religion, hudfärg, kön. Alla har samma 
värde och alla skall behandlas lika bra.  
Onigai shimasu- 
Var snäll att hjälp mig lära! 
Arigato go shai mashita- 
Tack för att jag fått lära! 
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Nödvärnsrätten/Envarsgripande  
Nödvärnslagen Brb 24 kap 1§ 
1 § En gärning som någon begår i nödvärn utgör brott endast om den med hänsyn till 
angreppets beskaffenhet, det angripnas betydelse och omständigheterna i övrigt är uppenbart 
oförsvarlig. 
   Rätt till nödvärn föreligger mot 
1. ett påbörjat eller överhängande brottsligt angrepp på person eller egendom, 
2. den som med våld eller hot om våld eller på annat sätt hindrar att egendom återtas på bar 
gärning, 
3. den som olovligen trängt in i eller försöker tränga in i rum, hus, gård eller fartyg, eller 
4. den som vägrar att lämna en bostad efter tillsägelse. Lag (1994:458). 

Envarsgripande RB 24 kap 7§ 
7 § Om det finns skäl att anhålla någon, får en polisman i brådskande fall gripa honom även 
utan anhållningsbeslut. 
   Om den som har begått brott, på vilket fängelse kan följa, påträffas på bar gärning eller 
flyende fot, får han gripas av envar. Envar får också gripa den som är efterlyst för brott. Den 
gripne skall skyndsamt överlämnas till närmaste polisman. Lag (1987:1211). 

Kommentar1 
Du som privat person har ingen skyldighet på något sätt att ingripa, däremot har du ett stöd i 
lagen för att kunna göra det. Du med ett långt liv inom stridskonstträning kanske kan sägas ha 
ett moraliskt krav på dig att ingripa. Att komma ihåg att som utövare kommer du mycket 
troligt att bedömas efter din förmåga om du anses ha gjort fel. Du förväntas ha en högre nivå 
av självdisciplin och förmåga att kunna bedöma behovet av våld. 
 
Påbörjat eller överhängande hot om våld är din bedömning och känsla av det som händer. 
 
Användandet av våld måste stå i relevans till händelsen. Aldrig mer våld än vad nöden kräver.  
Ex:  

1. Stöld av egendom (värdet!).   - Lite våld 
2. Avlägsnande från egen bostad.   - Lite, till lite mer våld 
3. Hot om våld- Slag/spark-misshandel.  - Lite, till lite mer våld 
4. Hot om dödligt våld ev med vapen (kniv, käpp, skjutvapen)  - Dödligt våld 

 
Vad är våld? 
Våld som vi refererar till här är fysiskt. Det är när jag påverkar en annan person genom 
beröring som är mot dennes vilja och som orsakar smärta. 
 
 
 
 
 
 

                                                
1 Marcus Hultvall 
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Historik 
Bujinkan dojo är som tidigare nämnt samlingsnamnet på nio olika skolor. Den äldsta av 
skolorna är Togakure ruy ninjutsu och grundades någon gång på 900-talet i japan av Daisuke 
Togakure2 och har därefter gått i arv till dagens stormästare Masaki Hatsumi. 
 
Goda källor gör gällande att grundarna till bla den arten och några av de andra är kinesiska 
ex-patrioter, munkar eller präster från det kinesiska fastlandet vilka flydde pga av sin tro. I 
historieböckerna är det svårt att hitta benämningen ”Ninja” då det är ett senare uttryck som 
tillkommit. Ursprungliga benämningar är Yamabushi eller Sennin. Dessa var kringvandrande 
munkar eller präster, de utvecklades senare till byar med buddistisk religion. Områdena runt 
Iga och Koga3 i Japan är bergiga områden där de starkaste familjerna kom att etablera sig, där 
finns idag historiska kvarlämningar liksom en del kommersiella ”ninjabyar” 
och ”träningsbanor” för turister att uppleva. Dessa byar och familjer betraktades som religiösa 
fundamentalister och var därför jagade och förtryckta av samurajerna vilka hade en tro på en 
religion som kallas för Shinto. Dessa två religioner har idag blandats ihop i flera avseenden. 
 
Ninjutsun och dess filosofi och fenomen sägs ha uppkommit då det behövdes en form av 
balans till Samurajherraväldet, helt enkelt en motvikt. Vissa byar blev en maktfaktor och 
utnyttjades av samurajerna för att komma åt andra samurajer och man knöt förbund. Under 
1600-talet och 250 år framåt så lyckades en stark samuraj tillsammans med en eller flera av 
ninja-klanerna ena Japan och många ninja-klaner och deras stridskonster försvann, de som 
överlevde jobbade bland annat som hemliga poliser/agenter, poliser och livvakter till den 
regerande Shogun. 
 
På 1850-talet när Japan påbörjade en stor förvandling ekonomiskt, handelsmässigt och 
samhällsstruktursmässigt så försvann ytterligare ninja-arter och en av de få sista ninjorna med 
erfarenhet från strid dök upp i slutet av 1800-talet Toshitsugo Takamtsu vilken Masaki 
Hatsumi kom att ärva de nio arterna av.  

                                                
2 Njutsu, HISTORY AND TRADITION, sida 2. (M Hatsumi) 
3 IBID, sida 8. 
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Ordlista/namn, vanlig uttryck och ord 

Uttryck och ord 
Arigato- Tack 
Hai- Ja! 
Ninja- Modern benämning som uppkommit genom filmer. 
Seiza- Sittställning på knä. 
Shinobi- Dold, osynlig krigare. 
Soke- Stormästare 

Namn på slag, sparkar och rullningar 

Ken (slag) 
 Fudo ken Knuten näve, använd pek- och långfinger knogar. 
 Kongo ken Knuten näve använd alla handens knogar 
 Boshi ken Knuten näve använd tumspetsen 
 Shuto ken Handkantslag, använd lillfingerknogen. 
 Kiten ken Handkantslag, använd handkanten på olika sätt. 
 Shikan ken Vik in alla fingrarna halvvägs och slå med mellan knogarna. 
 Henka shikan ken Som i Fudo ken, men slå med mellanknogen på långfingret. 
 Tetsuichi ken Knuten näve, slå med undersidan. 
 Shako ken Klo, använd samtliga fingrarna för att slå eller riva. 
 Shuken Håll samman fingerspetsarna, slå med toppen av dem. 
 San shi tanken Använd tre fingrar tillsammans, sätt ihop lillfinger och tumme. 
 Koppo ken Knuten näve, slå eller tryck med mellanknogen på tummen. 
 Happa ken Handflatorna används för slag. 
 Shishi ken Slag eller tryck med någon /några av handens fingrar. 
 Hosen ken Slag eller tryck med lillfingret. 
 Kikaku ken Demonens horn, Använd pannan, ”hörnen” på huvudet. För olika  

  fomer av skallning. 
 Tai ken Kroppsslag, höfter, skuldror och handra delar av kroppen används

   för slag (tacklingar) 
 Sokki ken Knäet som väcker upp. Knäet används för att knä på nära håll och i

   olika vinklar. 
 Shuki ken Armbågen används på nära håll och i olika vinklar. 
 Shizen ken Naturliga vapen: tänder, naglar. 

Keri (sparkar) 
 Zenpo keri Framåt spark, använd hälen. 
 Sokuho keri Sidospark 
 Koho keri Bakåt spark 
 Sokuyaku keri Sparka med hela fotsulan, oftast i samband med en förflyttning. 
 Harai keri Använd sokuyaku keri och ha foten i 90” vid sparkar. Används i

   mot t.ex halsen, solarplexus. 
 Keri kaeshi Spark mot olika sparkar 
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 Kagato Hälen används på olika sätt 
 Saten keri Ten=högt (himmel), Ti=mellan, Jin= lågt (jord) 
 Shi ho keri Hoppspark med en eller två fötter. 
 Happo keri  Åtta sparkar för frigöring vid fasthållning, sparkar är mot in

  -/utsidan av låret. 
 Sukui keri Skopande, rund eller lyftande spark. 
 Ashi barai Låg hälkick med foten mot insidan av skenbenet. 

Ukemi (rullningar) 
 Mae ukemi Framåt fall/rullning, diagonalt över ryggen, motsatt skuldra-skinka. 
 Yoko ukemi Sido rullning, mer skuldra till skuldra. Blicken fäst på målet. 
 Ushiro ukemi Bakåt rullning, diagonalt över ryggen, motsatt skuldra-skinka. 
 Yoko nagare Sidorullning, ena benet åt sidan, blicken på målet. 
 Zenpo kaiten Fall framåt, bromsas med underarmarna mot underlaget, upp och

  sparka. 
 Zenpo ukemi Fall framåt, bromsa med armarna mot underlaget, rulla därefter. 

Graderingsnivåer 
Som tränande i någon av Bujinkans dojos kan du uppnå graden 4 dan. Därefter måste du idag 
åka till Japan och gradera framför stormästaren för att få instruktörslicens dvs Shidoshi. I 
Bujinkan Björn dojo kan du träna och gradera till 4 dan. Du kan också få förtroendet att bli 
hjälpinstruktör, kallad Shidoshi-ho vilken lyder under en Shidoshi. Nedan redovisas ett urval 
av vad du skall klara av i de olika nivåerna, se det som kontroll punkter för både dig själv och 
instruktören för att se vad du lärt dig och vad som finns kvar. Vid en gradering kommer du att 
ha enstaka brister i den du bedöms i mot och du kommer att ha med dig överskott från andra 
nivåer. 
 
Som inledning i din utveckling kommer du att lära dig att tillämpa några grundläggande 
blockeringar som bygger på dina naturliga reflexer som uppstår när du blir överfallen och inte 
är beredd. Många av teknikerna bygger på att du är beredd, att du mentalt kunnat förbereda 
dig och de får du lära dig efter hand. Överfallet är det på kort sikt farligaste du kan råka ut för 
alltså lär vi dig att hantera det först. 
 
Eleven skall vid gradering till nedanstående grader ha uppnått följande duglighet och 
kunskaper: 
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9 Kyu 
Markering: Grönt bälte/Bujinkan dojo märke med vit ram och text 

Mål 
Eleven skall vid gradering till 9 Kuy kunna: 

 Skydda/blockera med ”Hoko no kamae” vid ett överfallsangrepp och skapa distans 
samt inta ”T-positionen”. 

 Ha kunskap om kroppsegna reaktioner vid hård press dvs hot om våld (kamp-flykt och 
frys reaktionen) 

 Kunna utföra kontring med hjälp av knä (Sokki ken), raka slag (Happa ken och fudo 
ken) och Zenpo keri (rak spark) 

 Med egna ord kunna återge nödvärnslagen Brb 24:1 
 Snabbt och med guard kunna ta sig upp från marken. 
 Kunna utföra nedanstående tekniker, positioner och rörelser. 

 

Taihen Ukemi gata (Fall/rullningar) Tsuki (Slag) 
Mae (omote/ura)4 ukemi (Framåt fall)  Fudo ken (Knuten näve) 
Ushiro ukemi (Bakåt fall)   Happa ken (Slag med öppen hand) 
    Sokki ken (Knä) 

Uke (Blockeringar) 
Jodan uke (Blockering i höjd med hals/ansikte) 
Gedan uke (Blockering i bröst/maghöjd) 

Kamae no Kata5 (Grundställningar) Element+Kuji 
1. Hira no Kamae/Shizen no kamae (Chi) Chi (Jord-lillfingret) 
2. Ichimonji no Kamae (Sui)  Sui/Mizu (Vatten, ringfingret) 
3. Doko no kamae    Ka/Hi (Eld, långfingret) 
4. Hicho no Kamae    Fu/Kaze (Vind,Pekfingret)  
5. Kosei no Kamae   Ku (Tomhet/Illusion, tummen) 
6. Jumonji no Kamae (Ka)   
7. Hira Ichimonji no Kamae (Fu) 
8. Hoko no Kamae  
9. Seiza no kamae 
10. Fudoza no kamae 
11. Gassho no Kamae 

Ihen no Jutsu6  
Uppvärmnings och kroppsstärkande och smidighets utvecklande övningar för kroppen, ger 
också förståelse för Tai Jutsu. 

                                                
4 Kihon no Kihon, Fundemental movements for Budo taijutsu, DVD (R Renner) 
5 Ninjutsu History and tradition, M Hatsumi, s36-50 
6 Unarmed fighting technique of the Samurai, M Hatsumi,s 80-81, Kihon no Kihon, Fundemental movements for 
Budo taijutsu, DVD (R Renner) 
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Kihon Happo gata7 

Kosshi sanpo 
1. Migi Ichimonji no Kamae (Sui) 
2. Migi Hicho no Kamae 
3. Migi Jumonji no Kamae (Ka) 

Brb 24:1 Nödvärnslagen 
Med egna ord kunna berätta om nödvärnslagen. 

                                                
7 Ibid, s 21. 
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8 Kyu 
Markering: Grönt bälte/Bujinkan dojo märke med vit ram och text+ en stjärna silver. 

Mål 
Eleven skall vid gradering till 8 Kuy kunna: 

 Nivån 9 que 
 Reaktionsmässigt blockera med hjälp av ”Doko no kamae” 
 Från blockering kunna ta distans eller kontra med de angivna slag och sparkar. 
 Kunna på ett skyddat och snabbt sätt ta sig upp från marken. 
 På marken kunna med hjälp av Hoko no kamae” och korrekt förflyttning skydda sig 

mot sparkar och ingångar samt kontra med sparkar. Med viss press kunna ta sig upp 
med bibehållen guard. 

 Grunder Taihodoki (kroppsfrigöringar) principer för avvärjande av ”livtag”  under 
armarna från alla riktningar. 

 Utföra nedanstående tekniker och rörelser 

Taihen Ukemi gata (Fall/rullningar) Tsuki (slag) 
Yoko Nagare (sidofall ena benet åt sidan) Boshi ken (Tumspetsen) 
Yoko ukemi (Sido fall)   Shuto ken (Handkanten) 
    Shuki ken (slag med armbågen) 

Keri8 (sparkar) 
Zenpo keri (framåt spark) 

Grundtekniker9 
Uni Kudaki omote (Brytning på böjd arm, utsidan)) 
Muso dori (Brytning rak arm) 
Hon gyaku (Handledsbrytning, rak handled) 

Kihon happo 

Torite Kihon gata goho10 
4. Omote gyaku (Handledsbrytning, utåt) 
5. Jodan uke+Omote gyaku (Blockering+handledsbrytning, utåt) 

San shin no kata11 
Chi no kata (Hög block+ slag med tre fingrar) 
Mizu (Sui) no kata (Hög block+ slag med handkanten, utsidan) 
 
 
 
 
                                                
8  Ninjutsu History and tradition (M Hatsumi) s 77-78 
9 The Incomplete” Kihon happo (R Renner) DVD 
10 Ninjutsu History and tradition (M Hatsumi) s 27. 
11 Ibid, s 36-37. 
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7 Kyu 
Markering: Grönt bälte/Bujinkan dojo märke med vit ram och text+ två stjärnor silver. 

Mål 
Eleven skall vid gradering till 7 Kuy kunna: 

 Nivåerna 9-8 que 
 Från Hoko no kamae kunna inta ”T” position och kontra med olika slag, sparkar och 

knän samt kunna tillämpa kihon happo 4-5 i dessa försvar. 
 Grunder Taihodoki (kroppsfrigöringar) principer för avvärjande av ”livtag” över 

armarna från alla riktningar. 
 Principer för att försvara sig liggande mot en angripare som sitter på bröstet för att 

snabbt kunna ta sig upp. 
 Samt nedanstående tekniker och rörelser 

Taihen Ukemi gata (Fall/rullningar) Tsuki (slag) 
Zenpo keiten    Tetsuichi ken 
Zenpo ukemi    Koppo ken 

Keri (sparkar) 
Koho keri (bakåt spark) 
Soku ho keri (sido spark) 

Grundtekniker 
Uni kudaki ura (Brytning på böjd arm, insidan) 
Ashi dori (Fånga sparken bakom ryggen) 
Tai dori (Fånga sparken uppe på axeln) 

Kihon happo 

Torite Kihon gata goho12 
6. Ura gyaku (Handledsbrytning på böjd handled och armbåge) 
7. Musha dori (Böjdarm) 
8. Ganseki nage (Kast) 

Sanshin no kata13 
Ka no kata (Hög block och kontra med handkantslag, insidan) 
Fu no kata (Låg blockering och kontra med boshi ken) 
Ku no kata (Låg blockering, kontra med sken attack mot ansiktet och zenpo keri) 

                                                
12 Ibid, s 27. 
13 Ibid, s 36-37 
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6 Kyu 
Markering: Grönt bälte/Bujinkan dojo märke med vit ram och text+ tre stjärnor silver. 

Mål 
Eleven skall vid gradering till 6 Kuy kunna: 

 Nivåerna 9-7 que. 
 Med flöde kunna använda ”Hoko no kamae” för att försvara sig mot raka slag, bryta 

angreppet och inta T-positionen på ”utsidan” samt kunna applicera kihon happo i 
försvaret utan krav på flöde. 

 Med visst flöde kunna med ”Doko no kamae” som försvar kontra och inta ”T-
position”. 

 Med visst flöde kunna utföra ”Taihodoki”, kroppsfrigöringar mot björntag från 360 
grader både över och under armarna. 

 Samt nedanstående tekniker och rörelser 

Taihen Ukemi gata (Fall/rullningar) Tsuki (slag) 
Samtliga fall skall kunna   Shikan ken (Främre finger lederna) 
Appliceras på olika underlag  Henka shikan ken (Långfingrets fr led) 
    San shi tanken (3 fingra ihop 
    Shizen ken (Naglar, tänder) 

Keri (sparka) 
De tre olika grundläggande sparkarna skall kunna visas i olika tekniker. 
Soku Yaku ken (Använd hela fotsulan) 
Soku gyaku ken (Använd främre delen av tårna, för spark eller tryck) 
Keri kaeshi (Spark mot spark) 

Grundtekniker  
Hon jime (Strypning med hjälp av motståndarens krage) 
Mimi Jime (Strypning med armlås bakifrån) 
Ågyaku (Armlås, rak arm bakåt) 
Hiki otoshi (grepp runt örat och överarm, använd fingrarna) 
”Hon jime nage” (Ta strypgreppet och vrid i höften för kast över axeln) 
Ana otoshi (Båda m krag-ärmgrepp, sträck upp och kliv fram för kast, svep m benet) 
Gyaku harai otoshi (Kast med grepp om krage och arm, på sidan av motståndaren) 

Kihon happo 
Huvuddelen av de olika Kihon happo skall kunna utföras från ”T-positionen”. 

Sanshin no kata 
Samtliga 

Taihodoki (kroppsfrigöringar) 
Princip för avvärjande av ”Björntag” under och över armarna 360grader och skapa distans 
eller hitta till ”T”-positionen. 
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5 Kyu 
Markering: Grönt bälte/Bujinkan dojo märke med vit ram och text+ fyra stjärnor silver. 

Mål 
Eleven skall vid gradering till 5 Kuy kunna: 

 Nivåerna 9-6 que 
 Med flöde kunna utföra samtliga kihon happo samt San shin no kata.  
 Försvara sig med ”Hoko no kamae” både mot raka slag, svingar/krokar och därifrån 

med visst krav på flöde tillämpa kihon happo.. 
 Utan krav på flöde kunna använda ”doko no kame” som försvar med tillämpningar 

av ”Kihon happo” som avslut.  
 Med visst flöde och bibehållen guard kunna utföra försvar mot en på bröstet 

attackerande angripare. 
 Nedanstående tekniker och rörelser 

Taihen Ukemi gata (Fall/rullningar) Tsuki (slag) 
Samtliga fall skall kunna utföras  Shuki ken 
på olika underlag 

Keri (sparkar) 
Harai keri (Använd soku gyaku keri och ha foten i 90” vid sparkarna mål: hals, solarplexus) 
Sui hei keri (Använd soku gyaku keri och ha foten i 90”, mål: in/utsida lår, njurar) 

Grundtekniker 
Setukyu (Motteknik mot ”judokast”, böja på benen och trycka på axeln) 
Zudori (Motteknik mot kast, tryck på höften) 
Ganmendori (Motteknik mot kast, kontring mot ansiktet) 
Atami dori (Motteknik mot kast, kontring mot hakan) 
Fukan (Motteknik mot kast, släpp egen kroppstyngd, ”fall”) 

Hanbo14 (Kort käpp) 
Waki uchi-Kote uchi (Grundrörelser) 
Kata te tsuki (s 28, stöt mot halsen) 
Tsuki iri (s 32. Slag mot bröstet, nedläggning framlänges och lås mot marken.) 
Koshi ori (s 34. Slag mot njuren från insidan, nedläggning bakåt och lås mot marken) 
Ganseki otoshi (s 36. Slag mot underarmen och njure med kast framlänges) 
Ganseki otoshi makikomi (s 38 Start som ovan med variationen överarms lås) 
Ganseki otoshi garami (s 40. Kast med krokad-låst arm och lås på marken) 
Uni kudaki ( s 42. Mostvarande som i grundtekniken för 7 kyu fast med hanbo) 
Gyaku ude garami (s48. Slag mot armbågen, lås armen och lägg ned på marken) 
 
 
 

                                                
14 Stick fighting, techniques of self defense, M Hatsumi, Q Chambers 
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4 Kyu 
Markering: Grönt bälte/Bujinkan dojo märke med vit ram och text+ en stjärna i guld.  

Mål 
Eleven skall vid gradering till 4 Kuy kunna: 

 Nivåerna 9-5 que. 
 Med flöde kunna värna sig med ”dokko no kame” som försvar och kunna tillämpa 

kihon happo som avslut. 
 Utan krav på flöde kunna hantera låga slag med ”hoko no kamae” och ”Hicho no 

kamae” och utföra tillämpningar med kihon happo som avslut. 
 Utan krav på flöde kunna hantera en kontring i form av  en dykning mot höften 

med ”hoko no kame” för att sedan snabbt ta sig upp. 
 Grunder försvar mot ”Clinchgrepp”. 
 Nedanstående tekniker och rörelser 

Tsuki (slag)   Keri (sparkar) 
Tai ken (Tackling)   Happo keri (8 sparkar mot låret in-/

   utsida) 

Grundtekniker  
Ryude jime ( Strypning med hjälp av motståndarens arm och krage) 
Musubi jime (Strypning medhjälp av egen kroppstyngd bakifrån och med handkanter) 
Kubi ura jime (Strypning med knogarna mot en på knä stående motståndare) 
Ågyaku jime (Strypning med hjälp av benen) 
Yubi nage (Kast av moståndaren) 

Tai hen jutsu 
Shi ho tobi (Små korta hopp) 
Shi ho tenchi tobi (Långa/höga hopp) 
Yoko aruki (Gång med korsande ben) 
Shinobi aruki (Gång alt språng med växlande utsträckta-korsade armar korsade ben) 

Hanbo15 (Kort käpp) 
Kyökotsu kudaki (s 50. Slag mot bröstet därefter livtag med hanbon) 
Ryö-Ashi dori (s 52. Slag mot underarm därefter greppa runt smalbenen och lägg ned.) 
Kochö dori (s 54 Slag underifrån mot triceps, påbörja kast framåt, byt håll och lägg ned bakåt) 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
15 Stick fighting, Techniques of self defense, M Hatsumi/Q Chambers 



Bujinkan Björn dojo GRADERINGSKOMPENDIUM 17(22) 
121219   
Marcus Hultvall 
Instruktör/Shidoshi  
3 Kyu 
Markering: Grönt bälte/Bujinkan dojo märke med vit ram och text+ två stjärnor i guld. 

Mål 
Eleven skall vid gradering till 3 Kuy kunna: 

 Nivåerna 9-4 que 
 Med flöde kunna utföra försvar mot en på bröstet sittande angripare. 
 Med visst flöde kunna hantera låga slag med ”hoko no kamae” och ”Hicho no kamae” 

och utföra tillämpningar med kihon happo som avslut. 
 Med flöde kunna hantera en kontring i form av en dykning mot höften med ”hoko no 

kame” för att sedan snabbt ta sig upp. 
 Med visst flöde utföra försvar mot ”Clinchgrepp” med ”ganseki nage/Tai otoshi” som 

avslut 
 Utan krav på flöde utföra försvar mot en mellan benen sittande angripare. 
 Nedanstående tekniker och rörelser 

Ukemi (Fall)  Tsuki (Slag) 
Samtliga fall skall visas i   Shuken 
Olika tekniker.  Shako ken 

Keri (sparkar) 
Soku ho keri (Hoppspark med båda fötterna alt en fot) 

Tai hen jutsu 
Ashiro rau niho 
Ashiro Ihpo 

Grundtekniker    
Jigoku otoshi (”Ganseki nage” med eget fall framåt)   
Gokuraku otoshi (Lås med en arm på en arm)  
Yume no makura (Nertagning med ”yoko nagare”, motståndaren låst m rak arm)   
Harai goshi (kast med stamp) 
Harai otoshi (”högt” kast genom att lyfta ena benet) 
Kubi tatsumaki wa nage (Nackbrytar kast) 

Hanbo16  
Ashi kujiki (s 63. Slag mot skenbenet, lås benet därefter och lägg ned.) 
Ashi ori (s 65. Inled med Tai dori och slag mot balansbenet, lägg ned och lås därefter benet.) 
Ashi garami (s66. Fånga benet med hanbon, lås därefter benet) 
Ashi dori ( s67. Fånga som förgående teknik, utför därefter ett kast) 

Tessen17  
Ude garami (s 72.  Lås runt handleden sedan nedläggning) 
Take ori (s 80. Lås runt tumleden sedan nedläggning) 

                                                
16 Stick fighting, Techniques of self defense, M Hatsumi/Q Chambers 
17 Ibid. 
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Kata te jime (s 86. Lås runt handleden för tätt intill kroppen och lyft, kasta därefter.) 
Ude kujiki (s 88. Fånga motståndarens arm, distrahera eller slå med tessen mot ansiktet och
  lås sedan upp armen  med tryck på tricepsfästet vid armbågen och lägg ned) 

2 Kyu 
Markering: Grönt bälte/Bujinkan dojo märke med vit ram och text+ tre stjärnor i guld 

Mål 
Eleven skall vid gradering till 2 Kuy kunna: 

 Nivåerna 9-3 kuy. 
 Med ett visst flöde utföra hanboteknikerna. 
 Med visst flöde kunna hantera låga slag med ”hoko no kamae” och ”Hicho no kamae” 

och utföra tillämpningar med kihon happo som avslut. 
 Med flöde kunna hantera en kontring i form av en dykning mot höften med ”hoko no 

kame” för att sedan snabbt ta sig upp. 
 Med flöde utföra försvar mot ”Clinchgrepp” med ”ganseki nage/Tai otoshi, kubi 

tatsumaki wa nage och obote nage” som avslut. 
 Med visst flöde kunna försvara sig mot en mellan benen sittande angripare samt i 

motsvarande position själv kunna undvika brottning och att sedan ta sig därifrån. 
 Nedanstående tekniker och rörelser 

Tsuki (slag)   Keri (sparkar) 
Shishi ken (Slag eller tryck med finger/-rar Sukui keri (Skopande, rund el lyftande) 
    Ashi barai (Låg häl kick) 

Grundtekniker 
Gyaku nage18 (Kast med motståndarens armar korsade bakom egen nacke) 
Taki otoshi19 ( Kast, kliv ut vid kastögonblicket låt motståndaren land på rygg) 
Gyaku taki otoshi ( Kast så att motståndaren landar på huvudet) 
Musan20 (Slag mot njuren, sätt tryck på tricepsfästet och lägg ned) 
Rakurai (Block kontra med slag, kliv in och tryck med knäet och lägg ned) 
Tikusei (Fånga slaget på utsidan, kliv in och ta ett grepp i bältet och kasta) 

Tai hen jutsu 
Ashi rau sanpo (Gå på utsidan, sätt hälen bakom motståndarens häl och ”sätt” dig)  
Ashi rau yopo (Dyk åt sidan, ryck omkull motståndaren med foten mot foten alt huvudet) 

Hanbo21     
Ashi gatami (s 68. Fånga spark med hanbon och lås, lägg ned) 
Ude garami omote (s 74. Fånga slaget med hanbo och lås, lägg ned) 
Kyojitsu (s 76. Motståndaren fångar slagarmen, lås hans handled med hanbon, lägg ned) 
Ude gaeshi (s 78. Attackera mot ansiktet sedan mot bakhuvudet, lås sedan underarmen och
  lägg ned) 
                                                
18 Unarmed fighting techniques of the Samurai, M Hatsumi, s207. 
19 Ibid, s135. 
20 Ibid, s157. 
21 Stick fighting, Techniques of self defense, M Hatsumi/Q Chambers 
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Tessen22 
Katame Kujiki (s 89. Spark mot bröstet från utsidan, lås fast motståndarens arm vid armbågen) 
Tsure dori (s 90. Ta kontakt på utsidan, lås fast armen och kasta över axeln) 
Ude gatame-gyaku zeoi (s 92, liknande som föregående, håll tessen så som för hugg) 
Hiki otoshi (s 100, Applicera tryck på motståndarens handled/underarm och lägg ned) 

1 Kyu 
Markering: Grönt bälte/Bujinkan dojo märke med vit ram och skrift+ fyra stjärnor guld 

Mål 
Eleven skall vid gradering till 1 Kuy kunna: 

 Nivåerna 9-2 kuy. 
 Med ett visst flöde utföra samtliga hanbotekniker. 
 Kunna använda Tessen i tidigare inlärda tekniker. 
 Med flöde kunna försvara sig mot en mellan benen sittande angripare samt i 

motsvarande position själv kunna undvika brottning och att sedan ta sig därifrån. 
 Nedanstående tekniker och rörelser 

Tsuki (slag)  Keri (sparkar) 
Kikaku ken   Shi ho keri 
Hosen ken   Kagato 

Grundtekniker 
Kubitori gyaku otoshi (Kast över ryggen med motståndarens rygg på din) 
Kappi23 (Handkant slag med hopp bakåt) 
Utimata-Utigake (Skrevspark med bensvep/kast) 
Sutimi nage (Neddragning baklänges med kast) 
Osote tabashi (Motteknik mot nedläggning, lägg dig och dra med) 
Fudo24 (Grepp i nacke och spark i knäveck, nedtagning/ Hopp upp runt midjan med benen) 
Katamaki25 (Blockera första och fånga andra slaget, slå mot höftbenet) 
Renyo26 (Blockera slag på utsidan, sparka undan spark som kommer.) 
Kou (Fånga slag, kliv ut och dra ner när spark kommer.) 
Gyaku kou ( Fånga slag och spark, fullfölj med kast) 
Koku27 (Blockera slag, glid undan från spark och avsluta med handkantslag) 
Konpi28 (Undvik spark, kontra med handkantslag mot njure/nacke, svep undan benet) 

Hanbo29  
Ryö te dori (s 82.  Snurra runt staven runt hans handleder och lägg ned framlänges) 
Hon gyaku jime (s 84, Skifta grepp och lägg ned motståndaren baklänges) 

                                                
22 Stick fighting, Techniques of self defense, M Hatsumi/Q Chambers 
23 Unarmed fighting techniques of the Samurai, M Hatsumi, s94 
24 Ibid, s166 
25 Ibid, s86 
26 Ibid, s49 
27 Ibid, s44 
28 Ibid, s96 
29 Stick fighting, Techniques of self defense, M Hatsumi/Q Chambers 
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Ryufu (s 94. Slå mot armbågen, ta motsatt hand och lägg över hanbon och lägg ned) 

Tessen30 
Tsuki otoshi (s 102. Pressa med toppen på tessen på motståndarens handrygg) 
Hiki taoshi (s 104. Kontra med slag mot halsen sedan tryck på skuldran och lägg ned) 
Gyaku zeoi (s 110. Attacker tricepsfästet, vrid dig och kasta över egen rygg och lås) 
Ganseki dome (s118. Kontra med slag i bröstet sedan i skuldran fullfölj med ganseki nage och
  ett tricepslås som avslut) 

Övrigt 
Utrustning 

 Som nybörjare kan du träna i heltäckande mjuka kläder som skall tåla lite ryck och slit 
och som du kan röra dig obehindrat i. T.ex: Collegietröja/T-shirt och ett par långa 
träningsoverallsbyxor. Barfota eller i strumpor. (Se personlig säkerhet) 

 När du bestämt dig! Svart Gi. Kostnad ca 1000kr. 
 Vapen (i prio ordning): 1 Kniv, 2 Hanbo, 3 Bokken. 4 Bo stav.  

Säkerhet 
- Smycken eller kroppspiercingar får ej bäras under träning. 
- Vid för mycket smärta skall KLAPP med handen ske mot golv eller kroppen, är inte 

det möjligt ropa AVBRYT. 
- Säg till om du av någon anledning måste gå ut ur lokalen. 
- Vapen skall vara så anpassade att de inte kan orsaka skär eller stickskador. Medförs 

egna vapen skall de före användandet godkännas av instruktören. Träning med 
skarpa vapen är absolut förbjudet! 

                                                
30Stick fighting, Techniques of self defense, M Hatsumi/Q Chambers  
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Intyg 
BUJINKAN BJÖRN DOJO KARLSTAD 

 
Härmed intygar jag: 
- Att jag läst igenom regler för Bujinkan dojo och instruktörens 

inledningsord samt lagen om nödvärn. 
- Att min träning sker på egen risk (eget ansvar), att klubben ej kan hållas 

ansvarig för skador som jag ådrar mig under eller utanför träningen. 
- Och förbinder mig att också uppträda på ett sådant sätt att jag ej drar 

vanära över klubben BUJINKAN BJÖRN DOJO eller Bujinkan dojo som 
organisation. 

- Att jag inte har någon ”kriminell belastning” eller ”brottslig” bakgrund. 
Samt även att jag inte veterligen lider av sådana fysiska eller 
psykiska ”åkommor” som träningen kan förvärra eller inverka negativt på. 

 
 
Namn:……………………………………………………………… 
 
Adress:……………………………………………………………... 
 
Födelsedatum:……………………………………………………… 
 
Tel.nr, hem:…………………….. Mob:……………………. 
 
Mailadr:……………………………………………………………. 
 
Ort:…………………………  Datum………………….. 
 
Namnteckning:…………………………………………………….. 
Namn förtydligande:………………………………………………. 
 
(Om personen inte är fyllda 18 år, skall målsman skriva under) 
 
Målsman:…………………………………………………………………………………. 
Telnr:………………………………………Datum:……………………………………… 
 
Bujinkan Björn dojo är ansluten till Svenska Budoförbundet och medlemmar betalar årligen 
in en medlemsavgift dit och har därmed en försäkring som gäller till respektive från träningen 
och under. 
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Källförteckning 
Graderingskompendium Bujinkan Björn dojo (B Wikström) 
Kihon no Kihon, Fundemental movements for Budo taijutsu. DVD (R Renner) 
Ninjutsu, History and tradition, (M Hatsumi), Unique publications inc, 1981 
Stick fighting, Techniques of self defense, (M Hatsumi/Q Chambers) Kodansha international 
ltd, 1981 
Unarmed fighting techniques of the Samurai (M Hatsumi), Kodansha internationa ltd, 2008. 
Egen genom åren inhämtad erfarenhet och kunnande. 
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