Plan för gradering till 1 dan Shodan 
Shorinji Kempo Stockholm Södra


Några utgångspunkter
Ni som nu har siktet inställt på Shodan är bland de viktigaste personerna för föreningen! Ni och vi har investerat tid och energi för att nå så här långt, samtidigt som det är nu det verkligen börjar! 

Graderingarna ligger ganska tätt t.o.m. Ikkyu, vilket är gynnsamt för motivationen. Vid er nivå kommer det som motiverar er att behöva handla om andra saker än graderingar eftersom de kommer med allt större mellanrum. Det tar normalt flera år mellan Shodan och Nidan. Därför vill vi sätta den kommande graderingen till Shodan i ett sammanhang.

- Shodan är en symboliskt viktig grad och det ställer högre krav på dig än tidigare graderingar du genomgått.

- Södra har länge verkat aktivt i Svenska Shorinji Kempo-förbundet för att höja kraven för gradering till Shodan.

- Det är instruktörer från andra föreningar som kommer bedöma er gradering till Shodan.

- Efter gradering till Shodan dröjer det flera år innan man kan gradera till Nidan.

- Vi har tidigare erfarenhet av medlemmar som slutar just efter Shodan. Vi vet att det delvis handlar om att man skyndat för snabbt - easy come easy go - och en förväntan om ständig progression. I början utvecklas man snabbt men genom åren hamnar man på olika typer av platåer. Om de synbara målen, som graderingar, blir för viktiga, riskerar man att missa att Shorinji Kempo är en budoart som är tänkt att följa med utövaren genom hela livet. Var därför inte för ivrig, utan försök utmana dig själv när du formulerar din målsättning.

- Det är även andra aspekter är de tekniska som vägs in när vi bedömer vem som är redo att få gradera. Shorinji Kempo handlar ju om så mycket mer! Hur man är i dojon, inställningen till träningen, träningskamrater, sätt att ta emot coaching, vilja att hjälpa andra och klubben är viktiga kriterier att påminna sig själv om.


Plan för att gradera till Shodan
Använd detta dokument och maila tillbaka när du formulerat dig under varje punkt. Vi sätter ingen deadline för detta, du väljer själv. Vi rekommenderar att du lägger en del tid på detta om graderingen är viktig för dig!





Namn: 

Datum då du graderade till ikkyu:



1. När ungefär skulle du vilja försöka gradera till shodan:



2. Hur ofta kommer du träna till dess? Antal pass/vecka.



3. Vad behöver just du fokusera extra på att utveckla? (tekniskt, fysiskt, mentalt)

tekniskt (t.ex. slagteknik, fotarbete, sparkteknik, mjukhet i juho, funktion i juho, etc.)



fysiskt (t.ex. snabbhet, rörlighet, koordination, styrka, kondition, etc.)



mentalt (t.ex. tålamod, uthållighet i relation till uppsatta mål, träningsfrekvens, att prestera under press, att hantera motgångar, att hantera negativa tankar, att ta till sig coaching, att hjälpa andra i dojon, etc.)



4. Hur kommer du göra för att utveckla just dessa områden? Beskriv metod för respektive område.

metod för teknisk utveckling (t.ex. extra mittsträning, videoanalys på egen hand, nöta grundtekniker, träna oftare, träna mer kontinuerligt, etc.)



metod för fysisk utveckling (t.ex. stretcha 15 min efter varje pass, delta i all fys, träna styrka på lördagar, intervallträna kondition 2 ggr/vecka, etc.)




metod för mental utveckling (t.ex. påminna mig om visst fokus innan varje pass, hitta tillfällen i vardagen att öva visst område, skaffa relevant litteratur om området, be om feedback, etc.)



5. Vilket stöd behöver du av oss instruktörer för att nå ditt mål? (t.ex. personlig feedback, utmanande randori, coaching kring juhoträning, hjälp med träningsupplägg, hjälp att identifiera utvecklingsbehov, etc.)



6. Vilka är de största/troligaste hindren för dig att klara målen du formulerat ovan? 






Vi huvudinstruktörer - Alex, Anders och Viktor - kommer att läsa och återkomma med feedback på din plan. Därefter kan vi förfina planen tillsammans och sikta på att göra en riktigt bra gradering!

Tillsammans bestämmer vi också en preliminär tid för gradering samt tidpunkt halvvägs för att stämma av hur utvecklingen går.

Vi hoppas att ni uppfattar detta dokument som vi avser - som ett stöd, något som motiverar er, som hjälper er att utvecklas och att nå era mål! Lycka till!


