SVENSKA
AIKIDOFÖRBUNDET

Kursplan för Fukushidoin och Shidoin
Svenska Aikidoförbundet erbjuder utbildning för Fukushidoin och Shidoin.
Syftet med utbildningen är att stärka och kvalitetssäkra den del av svensk aikido som är organiserad
genom Aikikai.
Detta utbildningstillfälle riktar sig främst till utövare som redan innehar en instruktörstitel men även
utövare som har tänkt ansöka om en titel. Instruktörer från andra aikidoorganisationer är välkomna att
delta i mån av plats.
Kursens upplägg
Utbildningen sträcker sig över två dagar och kombinerar teoretisk genomgång av regler och riktlinjer
med praktisk övning i examination. Utbildare är ledamöter från Svenska Aikidoförbundets
graderingskommitté.
Dag 1 är gemensam för både Fukushidoin och Shidoin och fokuserar på regelverken inom Aikikai
gällande utnämningar och graderingar.
Dag 2 är inriktad mot praktisk övning i examination och hålls separat för Fukushidoin respektive
Shidoin.
Omfattning
Kursens omfattning är totalt tolv utbildningstimmar jämnt fördelade på två dagar.
Utbildningskostnad
1.200 kr per deltagare. Deltagare har möjlighet att ansöka om resebidrag från Svenska
Aikidoförbundet.
Anmälan och frågor
Sänd e-post till utbildning@svenskaikido.se.
Vi behöver namn, personnummer, adress, e-postadress, telefonnummer, klubbtillhörighet, din grad
samt om du har en instruktörstitel idag.

Kursinnehåll utbildningshelg för Fukushidoin och Shidoin
Hur svensk aikido är organiserad
Kort genomgång av relationerna mellan klubben, Svenska Aikidoförbundet, SB&K och distrikten.
Aikikai, Hombu Dojo och IAF
•
•
•

Vad är Aikikai, Hombu och IAF?
Hombu Dojo recognition.
IAF medlemskap.

Graderingskommittén
•
•

Varför en graderingskommitté? Kort om hur graderingar skett genom åren i Sverige.
Relation mellan kommittén-Aikidoförbundet-SB&K-Hombu-IAF.
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•
•
•

Hur påverkar ovanstående oss? I vems namn graderar vi?
Graderingskraven för kyugrader (både barn och vuxna) samt dangrader.
(Förståelse för) Hombu standard som minsta gemensamma nämnare.

Fukushidoin, Shidoin, Shihan
Titlarnas funktion samt vilka regler som gäller för utnämnande.
Rutiner kring både kyu och dangraderingar
•
•
•
•
•

Utlysning av kyu- och dangraderingstillfällen.
Krav på de som ska graderas – minimitider, internationell standard, m.m.
Tillsättande av examinatorer.
Pappersflöde kring kyu- och dangraderingar.
Ekonomin kring kyu- och dangraderingar.

Vid examinationen och därefter
•
•
•
•
•

Rutiner och etikett vid själva examinationen (OBS även för åskådare).
Rimliga hänsynstaganden vid examination (ålder, skada, mm).
Hur/när man meddelar beslut och hur/när man motiverar besluten.
Överklaganden?
Rutiner och etikett vid utdelning av diplom.

Högre grader/Rekommendationer
•
•

Rekommenderad grad eller inte. Skillnad i kostnad.
Högre graders utnämnande. Rutiner, vem beslutar, mm.

Svensk ”position” i dagens Aikikai och IAF
Kort om vårt nuläge internationellt.
Kort om andra länders situation
Något om de länder svenska aikidoka oftast kommer i kontakt med, t.ex. våra nordiska grannar,
Frankrike, Tyskland, England, Polen, Ryssland, USA.
Utförande av testexaminationer
Efter examinationerna diskuterar grupperna graderingarna i syfte att kalibrera sig.

Ölandsgatan 42, 116 63 Stockholm
www.svenskaikido.se

Tel: 08-714 88 70, Fax: 08-604 00 10
info@svenskaikido.se

