Träningsschema

Tisdag

Barn och
ungdomar

Vuxna

17.00 - 18.00

18.05 - 19.35

Aikido Dojo Gamlestaden är en ideell förening
som startades 1989. Vårt mål är att skapa god

AIKIDO DOJO

Aikido och en trevlig samvaro inom föreningens

GAMLESTADEN
Träningsglädje sedan 1989

ramar. Vi har vuxen-, barn- och ungdoms-

Torsdag 17.00 - 18.00

18.05 - 19.35

Lördag

12.30 - 14.00

11.15 - 12.15

Styrka | Balans | Smidighet | Självförsvar

träning i flera nivåer. Ett träningsråd med höggraderade instruktörer leder och planerar
verksamheten.

Nyfiken?

Vi har inga särskilda nybörjarkurser, utan alla

Oavsett var vi tränar är det träningens innehåll

Kom och

tränar tillsammans. Vi hjälper varandra att

och andan i klubben som är viktigast. Vi strävar

utvecklas i egen takt.

alltid efter att hålla hög nivå på både aikido

provträna!

och trivsel!

Varmt välkommen!

Mer information på
http://adg-aikido.se
info@adg-aikido.se
●
●
●
●

kom i form
lär dig ett effektivt självförsvar
träffa nya vänner
inte minst, ha kul!

adg-aikido.se

Träningen

Vad är Aikido?
Aikido är en modern kampkonst utvecklat

Vår träning innehåller förutom

från urgamla tekniker för att kunna hantera

handtekniker, som oftast är delen som

nutidens utmaningar. Den innehåller ett

förknippas mest med kampkonst, även

brett urval av tekniker som kan användas

vapenträning: svärd och stav. Dessa är

för att kasta eller hålla fast en

lika viktiga, eftersom de gör att grund-

motståndare, men det finns inga tävlings-

principerna blir mycket tydligare.

moment.

Kampkonst för nutiden
Dagens träning syftar förstås inte till att

Kanske den viktigaste delen är att man

Aikido hjälper till att utvecklas som person

överleva på slagfältet i bokstavlig mening,

lär sig att falla på ett säkert sätt, något

genom att man tränar ett bättre förståelse

däremot finns det all anledning att hävda

som alla kommer att ha användning

av harmoni, balans och rörelsens dynamik.

att träningen gör en bättre rustad att

någon gång.

Den är lämplig för både kvinnor och män i

hantera konflikter och stress i vardagen,

alla åldrar, eftersom den baseras på dessa

att med större självförtroende ta sig an

principer och inte på råstyrka.

utmaningar och, självfallet, att handgripligen kunna försvara sig om man skulle
bli tvungen. Den stora poängen ligger
dock i att träningen i första hand skall ge
dig större kunskaper i att avstyra en
konflikt innan den uppstår, eller i ett
mycket tidigt skede, för att på så sätt
slippa ta till våld.

