
Välkommen till:

Tör &

  Attunda

 Junior 

Kupp

2022

Stockholms Taidoförening bjuder in till läger för juniorer och miniorer!

Datum 2-4/12

Pris: en dag 350:-  Två dagar 550:-



Vad ingår?
Förutom en jätterolig tävling där ni deltar i valfritt antal grenar får ni även:
Ett träningsläger
Lunch, frukt och middag samt snacks under eftermiddagsaktiviteterna
Roliga lekar och aktiviteter
En cool t-shirt

Och tävlingen då?
Fredag den 2/12 är det bara ankomst och samkväm. En del väljer att sova hemma men många 
brukar dyka upp redan på fredag för att umgås och träffa deltagare från andra klubbar samt fri 
träning för den som vill. Vi är på plats och redo att ta emot er från kl 18:00.
Allt äger rum i IK Södra Judos dojo.
Adress: Skarpnäcks gårdsväg 10, 128 31 Skarpnäck.

Lördag 3/12 är själva tävlingen. Samling/inskrivning sker kl 9:30. Kl 10:00 kör vi igång.

Tävlingsgrenarna arrangeras i klasserna D, C och B.
D: 6-8 år
C: 9-11 år
B: 12-14 år
Eventuella krav på grad kan förekomma i enskilda grenar.

Vilka är årets grenar?

Par-Rengi
Klass D-B
En rengi på 3-5 tekniker som görs av två personer samtidigt. Bedömning utförs på synk, flöde, 
teknik, kreativitet, svårighetsgrad och antalet tekniker. Deltagare behöver inte ha samma grad 
eller klass.

Ushiro no hokei
Klass D-B
Godkända hokei är modifierade In-/Tai hokei, egen hokei och ShuHarRi-serien. I denna gren 
ligger fokus på attacker mot fiender som kommer bakifrån. Bedömning utförs på tema, teknik 
och tempo.

Jissen
Klass D-C
Jissen i mixad klass med fokus på kamae, unsoku, träffyta och kontroll. Matchtiden är 1 min.
I D-klass bedöms deltagarnas individuella instats och domarna för en dold poängsättning från
1-10. Deltagaren med högst poäng i grenens slut vinner.
I C-klass är det öppen utslagning enligt traditionella regeler för Jissen.

Teknikhinderbana
Klass D-B
Tricktrack-bana med fokus på taidotekniker.



Power Jissen
Klass B, minst 6 mon (mörkgrönt bälte) Dispens kan sökas om du är 11 år eller har 7 mon.
Skillnaden från vanlig jissen är att man kämpar tills någon når 2 fulla poäng eller någon får 3 
varningar (diskad) och man har ingen tidsgräns. Kriterier för gilitg träff är desamma som i vanlig
Jissen dvs unsoku med vinkelförändring, giltig taido teknik, träff på godkänd yta, kiai och gentai 
fuki/retur. Kontroll döms extra noggrant i denna gren.

Samtliga grenar bedöms framförallt utifrån deltagarens grad och den förväntade kunskapen i 
förhållande till graden.

På söndag 4/12 börjar vi kl. 10:00 och slutar ca 14:00. Det blir både träning, lek och givetvis 
Rocksokuhappo!

Hur anmäler jag mig?
Anmälan gör ni via separat Googledokument
Betalning sker i förskott via Swish eller PG-konto. Meddelande STaF-barn: "TAJK (barnets 
namn)".
Meddelande andra klubbar: "TAJK (klubbens namn) antal barn".

Sista anmälningsdag är 31/10. Sena anmälningar inkomna 1/11 eller senare inkluderar ingen T-
shirt.

Vem kontaktar jag om jag har frågor?
Rickard Svanborg
Mobilnummer: 0706930039
Mejladress: staf.tajk@gmail.com

Nära och kära är varmt välkomna att titta och heja på under tävlingen!

Och sist men inte minst, vad är Tör och Attunda för något?
Kom hit så får ni veta ;)

Hjärtligt välkomna!

Med vänlig hälsning,
Stockholms Taidoförening

mailto:staf.tajk@gmail.com

