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Krav Maga

FKJ var inbjudna ti l l  Stock-

holm Krav Maga center fiir ett

slutet seminariurn i Krav

Maga.

iag blev v;i ldigt glad ndr Cabriel

Donati fixade ihop en intensiv-

kurs pi 10 timmar: urrder en lrelg

fijl endast kustj;igare. "Donati

styr sikert upp helgerr sd dei

blir hogt terxpo och fysiskt hArt"

t i nk te  j agoch  sk i ckade i v i g  m in

anmdlan samma dag.

Kursen omfattade fiilf ande:
o grundldggande obevdpnacle

attacker
r grundliggande attacker med

eget vapen (AK/Glock)
o eskaleringar ti l l  bruk av eget

vapen (AK/Giock)
r obevdpnade fcirsvar mot van-

liga attacker
r bruk av eget vapen for fijr-

svar mot vanliga attacker (AK/

Glock)
r vapenretention (AK)
r scenariotrdning
o stress- ocl-r aggressivitetsov-

ningar

Vi boljade med grundliiggancle

fightst;illning, slag och kn;i. Vi

gick r.idare in pi cirkuleilt for-
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svar. Det innebrir forsvar mot at-

tacker: som dr riktade mot hu-

vud och bAlen frAn olika h411.

Vid forsvar mot tex knivhr-rgg

gii l ler det att slA upp unclerar-

men mot attacken och blockera

den samtidigt som ett slag med

a r rd ra ha nc len nrot  for0va rcns

lTais utdelas. Canska snabbt fcir-

stod jag att aggressiviteten var

mycket viktig - skrik hogt, var

ettrig och brutal. Trdninger-r holl

hogt tempO det var fysiskt an-

strdngande och hArda iag. Alla

hacle suspensoar och tandskydd

sA det var bara att osa pA!

stinkter frirsti i l ler m6nniskan i
"fighting mode". Det g;iller att

liira sig att reagera rdtt ndr du

kinner den kdnslan. Iliitt reak-

tion dr en aggressiv motattack.
:

Ndr c1u blir attackerad kdn-

ner du den ddr kdnslan och dA

vet du sec{an tliiningen - aha,

fighting-rnode! DA kommer du

att utnyttja det du liirt dig i en

ap;gressiv motattack och du siu-

tar inte forr;in angriparen an*

tingen inte kan fortshtta attack-

era eller inte vill attackera

mera.

Hela tankeslittet i forsvar 6r

att kontra ml,cket aggressivt och

pA sii siitt dverraska, ta initiati-

vet och "vinna" over motstAn-

daren. Detta tankesdtt kdnner

- 3 st lindrigt utpetade ogon
-13 st hArt klamda struphuvuden
(vilket fram bringar svdljsvarigheter)

- I st overkord fot
(medelst jeep cherokee)

1 st kustjagarfnrkn;i
frambrinEad ;:ri, uanleissons mol sa

vi igen sedan vAr gr:undutb.

ning, om vi blir pAskjutna

sv.l rd r v i gent rm cn dggrcs

motattack i form av eldstoi r,

efter gruppchefen beslutar

clet dr blixtl i is och ti l lbakary

ning eller vdxelvis fram6t s

giiller.

Vi fortsatte med stresshar

r ing i  l r l r rn . lv  f  le  ra perso

som attackerade dig. Hur i

rnan v; i r lc lcn stors l .a  bajsnrac

Rd t t  sva r :  E r - r  b i t  i  t age t l  A l

fokusera pi en fordrrale r ta

se ti l l  att han inte kan eller :

v  i l l  a t  t acke ra  d  i g  i gen ,  d i  r e

ta ndsta. En bit i taget.

Vi gick igenorn I-Lur man

svarar sig mot attacker med

tomatkarbin i h;inderna,

man kontrar en pipstoit,

man kommer ur halsl.ls

nacksving. Hela tiden I

mycket  brLr ta la och aggres

metoder. Krav Maga innehi

mycket slag och sparkar

pung och hals.

Kursen avslutades med

nariotrAning. Antingen sk

du pA FN-uppdrag fA ut eir

milj r-rr ett "hus" eller sA sk

du hiimta en skadacl kamrat

Iag tyckte att kursen

myckct  bra!  S.rkkunnig. r ,

mjuka och engagerade instr

torer. Bra kursinnehAll med

lelevans till vAr situation

mojliga hot vi kan utsdttas fi

Tack Donati, Lasse' och I

t ias!
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Eti par fl:iskliippar och en

v;ilbehovlig lunch senare sA

hade vi teori om hur kroppen

reagerar vid en attack. Vid en

attack s.1 blir m6nniskan natur-

ligt ciefensiv; man blir reidd, fir

adrenalin, tunnelseende, hor-

seln piv_e-rk1l .*tr-t, dgllo.. ir_.

Lds mer p6-www.krav-maga.nu
Se bilder pi www.krav-maga.nu/kj0511 (endast fiir oss)

Snabbfakta:
* Antal  del tagare:13 st
- Traningstimmar; l0 st
* Skador.

-2 st lidriga nasblod
- 3 st fltisklripp
- 130 st pipstdtsblamdrke *
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