
Träning hos Tai-Otoshi 
Specialisterna på Seoul Y Judo Club
Det var nu tredje gången jag begav 
mig till Seoul, huvudstaden i ett  land 
av höga kontrast  mellan gamla 
traditioner och modernt  samhälle. 
Denna gång under två veckor, med 
stor hjälp från Lugi, för att träna på 
Seoul Y Judo Club. 

Ett  enkelt Facebook-meddelande till 
klubben och sedan befann jag mig i 
deras lokal. I en varm dojo med en 
m a s s a m e d a l j e r, p o k a l e r o c h 
gästvänliga judokas visste jag att  jag 
kommit helt rätt, ännu en gång. Jag 
visste dock inte att denna klubb kall-
ades för "Tai-Otoshi-specialisterna", 
men när jag fick höra detta blev jag 
otroligt glad då jag själv är duktig på 
detta kast... trodde jag...

Efter att  ha blivit skolad av koreanerna 
på tai-otoshi och kata-gurumas fann 
jag stor inspiration för min egna judo. 
En sak jag funnit konstant  i koreansk 
judo har varit kombinationerna av 
flera tekniker i ett  kastförsök. Där var 
sällan någon som endast  försökte en 

teknik i kastförsök, utan variation av 
2-3 kombinationer från höger till 
vänster var obligatoriskt. Detta är 
något jag tagit  stor lärdom av och 
kommer fortsätta öva på, att konstant 
utnyttja variation av teknik för att 
överraska motståndaren. Tränaren var 
även noggrann med att  påpeka att  inte 
vara statisk. Det var dock svårt att inte 
hamna i samma mönster då mina 
klubbkamrater var otroligt skickliga på 
att  hela tiden hålla sig i rörelse och få 
kontroll över sitt grepp, skiftandes från 
höger till vänster. 

På newazan kände jag mig starkare 
och kunde ge lärdom till dem. Deras 
sätt att  starta newazan var mycket 
varierande då vi oftast startade från att 
den ena parten kastade och newaza-
randorin började direkt  därifrån. 
Transitionen från tachi-waza till ne-
waza är viktigt  och detta var något 
koreanerna hade i åtanke.

Utanför mattan umgicks jag med nya 
och gamla vänner. Då jag känner till 
staden så pass bra nu känns det som ett 

andra hem för mig, och jag kan 
rekommendera ett  besök här till alla, 
inte bara för den utmärkta judon, men 
den fina kulturen. 

I Sydkorea bugar man lika mycket 
utanför tatamin som på tatamin. 
Judons kodord skall vara lika mycket 
applicerade både på och utanför 
mattan. Detta är en stor läxa, speciellt 
när man reser till ett  land med en 
annorlunda kultur än vad man är van 
vid, då man får se hur viktigt det  är 
med disciplin i varje aspekt av livet. 
Detta visar sig även i ens judo. Om 
man vill växa på mattan som judoka 
måste man först växa som människa 
och det innebär att man måste trotsa 
sina rädslor och våga visa vem man är, 
att tro på sig själv och vara öppen.

Konstant  tillväxt är något alla ska 
sträva efter. Detta är något jag har lärt 
mig, och jag vill fortsätta lära, ut-
forska, och växa både på mattan, och 
utanför. 
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