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1 Reviderade tekniska krav från Hombu 

Graderingskommittén har blivit uppmärksammade på att Hombu har ändrat en smula på sina tekniska 
krav för kyu- och dangraderingar. Detta har föranlett graderingskommittén att jämföra hittillsvarande 
krav med de som är publicerade på Hombus webbplats.  

 

Resultatet av kommitténs analys är att Hombu har strukit två tekniker bland de tekniska kraven för 
kyugrader, samt ändrat skrivningen om de tekniska kraven för 1 dan. Därtill har de lagt till ett 
förtydligande på 3 dan. 

 

Kommittén har därför uppdaterat graderingsreglernas Appendix A och B med detta samt lagt till 
några förtydliganden i just dessa två appendix. 

 

Inga andra ändringar har gjorts annat än att tillse att reglerna följer förbundets grafiska profil 
(uppdaterat typsnitt från Arial till Gill Sans samt uppdaterat förbundslogotypen till aktuell version) 
samt att IAF:s logotyp har uppdaterats på första sidan. 

 

Uppdaterade graderingsregler bifogas detta mejl och nedan följer i detalj vad som ändrats. 
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Graderingskommittén beslutade enhälligt: 

att till förbundsstyrelsen föreslå att förbundsstyrelsen fastställer graderingsreglerna med dessa 
justeringar i appendix A och B. 

 

 

2 Förändringar i detalj 

 

Appendix A - Tekniska krav för kyugraderna 

 

• På 4 kyu har Hombu strukit tachiwaza katadori ikkyo 

• På 4 kyu har Hombu strukit tachiwaza shomen-uchi nikyo 

Båda dessa tekniker har därmed tagits bort från Appendix A. 

 

Därtill har kommittén lagt till en ny ingress i Appendix A för att tydliggöra vilka möjligheter 
föreningarna sedan tidigare har: "Föreningarna kan i hög grad anpassa kraven efter hur de lägger upp 
sin träning, genom att flytta tekniker mellan kyugraderna och/eller lägga till krav. Se 
graderingsreglerna 4.4 Tekniska krav för kyugraderrna.” 

 

Appendix B - Tekniska krav för dangraderna 

 

• På 1 dan har Hombu ändrat skrivningen om vad som ingår och därför har kommittén översatt deras 
skrivning och bytt ut hittillsvarande innehåll till: "Samtliga tekniker utan redskap i SUWARIWAZA, 
HANMI HANDACHIWAZA och TACHIWAZA mot shomen-uchi, yokomen-uchi, tsuki, alla former 
av grepp i axlar, armbågar, krage, handleder och händer, samt alla angreppsformer bakifrån.” 

 

• På 3 dan har Hombu lagt till ett förtydligande rörande taninzugake och därför har kommittén 
översatt deras skrivning och lagt till: ”(fler än tre uke)”. 

 

Därtill har kommittén förtydligat skrivningarna om minimal tid samt träningsdagar genom att för varje 
dangrads angivelse om minimitid efter kommatecknet lagt till ordet ”samt”. 

 

Dessutom har kommittén lagt till som en fotnot på samma sida för att tydliggöra att Hombu tillämpar 
andra minimitider för dangraderingar, samt att detta redan framgår av reglerna sedan tidigare. 
Fotnoten lyder: "Som framgår av graderingsreglerna 3.3.3 tillämpar Hombu andra minimitider än de 
som fastställs i dessa regler.” 
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