
Realistisk selvforsvar på sommerlejr 2016  

Strategier og effektive bevægelsesformer i overfaldssituationer 
Mandag kl. 1700-1830 Dojang 4 
Vi starter med at arbejde med konflikter, lige inden de udvikler sig fysisk, men 
hvor modpartens aggression ofte overrumpler folk, og hvor ”kampen” tabes.  
Dit kropssprog, verbale virkemidler og en klar strategi kan deeskalere 
situationen, inden den bliver fysisk. Og bliver det fysisk, arbejder vi både med 
effektive mentale og fysiske løsninger. 
Træningen er ikke fysisk hård, så alle kan være med. Forbered dig dog på en 
øjenåbner 
 

Selvforsvar kun for piger 
Mandag kl. 1900-2030 Dojang 4 
Vi taler om voldtægter og overfald. Hvad er risikoen for disse, hvilke typer 
udfører dem og hvorfor ”fryser” så mange ofte i sådanne situationer? 
Vi vil også fysisk arbejde med præventive tiltag, lige som du vil blive præsenteret 
for de tiltag, der kan have en afgørende forskel – også selv om du er en spinkel 
pige på 50 kg. Lektionen afsluttes med situationsspil, hvor det indlærte sættes 
ind i en samlet kontekst, og hvor mange får øjnene op for, hvor vigtigt det er at 
træne selvforsvar rigtigt og realistisk. 
 

Hanbon og saebon kireugi som realistisk selvforsvarstræning 
Tirsdag kl. 0900-1030 Dojang 5 
Et- og treskridts kamp er ofte et overset værktøj til at lære effektiv selvforsvar.  

I denne lektion bygges alle de vigtigste komponenter i selvforsvarsdelen ind i et- 
og treskridtskamp. Du vil få input til, hvordan man med fordel kan opbygge et 
udviklingsforløb, der er lige til at integrere i din daglige træning i klubben, hvor 
udgangspunktet er de klassiske hanbon og saebon kireugi, men hvor vi ved at 
ændre lidt på metoden og spillereglerne, får et langt mere effektivt og realistisk 
slutresultatet. 
Dette koncept er allerede indkørt succesfyldt i flere danske klubber.  
Medbring gerne dit beskyttelsesudstyr!  
 

Opbygning af effektive selvforsvarsløsninger og korrekt træning 
Tirsdag kl. 1530-1700 Dojang 4 
Hvilke teknikker/løsninger kan bruges i forskellige forsvarssituationer, og 
hvordan opbygger man et effektivt træningsforløb i disse, så der er maksimal 
sandsynlighed for succes, hvis realismen rammer? 
Ofte finder folk løsninger inden for deres eget systems rammer, frem for at se på, 
hvad der virker, og under hvilke stressforhold de skal virke. 
Du vil både blive præsenteret for færdige løsninger, lige som du ved 
gruppearbejde selv får lov til at arbejde med løsninger og opbygning. 
Medbring gerne dit beskyttelsesudstyr! 
 
 
 
 



Opbygning af ”Krigermindset” og forsvar mod flere angribere 
Onsdag kl. 1400-1530 Dojang 3 
At have det rigtige mindset og evnen til at trykke på ”handleknappen”, er ofte 
afgørende i overfaldssituationer. Vi træner forskellige metoder til at fremelske 
krigermindsettet, lige som vi vil arbejde med taktiske løsninger ifm forsvar mod 
flere angribere. 
Medbring gerne dit beskyttelsesudstyr.  
 
Situationsspil = vejen til succesfuld selvforsvarstræning 
Torsdag kl. 1530-1700 Dojang 4 
Træning i situationsspil er den del af træningen, hvor hjernen bliver kodet bedst 
og mest effektivt, så der er størst sandsynlighed for, at du også vil kunne reagere 
og bruge dine teknikker i en realistisk situation.  
Vi vil komme ind på, hvilke vigtige virkemidler og træningsmetoder, du kan 
bruge, og hvilke du absolut ikke må bruge, hvis du skal træne/undervise med 
succes for øje.  
Denne form for træning er også den måde Forsvaret og Politiet forbereder sine 
ansatte på krig og fysiske konfrontationer. 
Medbring gerne dit beskyttelsesudstyr.  
 
 


