
Det här är en sammanfattning av de första träningspassen i historisk kinesisk
svärdsfäktning. Välkommen att träna med oss!

Vapnet
Det finns många kinesiska svärdstyper, men i nybörjarkursen ägnar vi oss enbart åt jian - ett
rakt dubbeleggat enhandssvärd. Svärdet väger ca 0.7-1 kg och klingans längd är ca 70 cm.

Garder
Garder är olika positioner som vi kan försvara eller anfalla ifrån. Det behöver inte vara en
position där vi "står och väntar" på motståndaren utan det är även de positioner som vi
hamnar i efter, eller under, en attack. Garder ett väldigt bra verktyg för att analysera och prata
om teknikerna vi använder. Den enda garden som traditionellt har ett namn i vår stil är garden
Tigerdörren vars egentliga namn är Tiger lying in front of the Door.
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Höger hugg-gard Vänster hugg-gard

Fotarbete
Ett bra fotarbete är nyckeln som gör att teknikerna fungerar. Vi jobbar
främst med två olika sätt att förflytta oss, och kring dessa för-
flyttningssätt har vi byggt upp ett antal övningar. De olika sätten är
Seven Stars Step och Nine Palace Step.



U:et
Växla mellan Tigerdörren och Li Gwong. Svärdshanden rör
sig i ett "U" och spetsen på svärdet ligger still på samma
höjd. På vägen passerar man Seven Stars Guard.

Växling med hugg
Föreställ dig ett stort X framför dig. Utgå från höger hugg-gard och hugg
från övre högra hörnet på X:et snett ner till vänster (1→2). Låt svärdet
rotera upp till vänster hugg-gard av kraften i hugget och hugg snett nedåt
höger (3→4). Rotera upp till höger hugg-gard och upprepa.

Växling med omvänt hugg
Som föregående övning, men hugg nu nerifrån och upp längs med X:et.
Utgå från Li Gwong (4) och hugg i en båge bakåt och neråt. Fortsätt den
cirkulära rörelsen och hugg snett uppåt vänster (1→2) tills du hamnar i
Tigerdörren (2). Upprepa samma sak längs X:ets andra ben (3→4).

Gardväxlingsdrillar
I princip alla tekniker kan beskrivas som en serie växlingar från en gard till en annan. Det gör
dels att vi kan diskutera våra tekniker i tal och text, och dels att vi kan nöta in delar av
teknikerna genom att träna på själva gardväxlingarna.

I övningarna nedan står vi still med benen i axelbredd längs en linje och rör oss bara ifrån
knäna och uppåt.

Applikationer
De traditionella teknikerna vi tränar på kommer från vår svärdsform tài jí qián kūn jiàn (ung. Tai
Chi Heaven and Earth Sword) som består av 91 tekniker. Varje teknik i formen kan appliceras på
flera olika sätt i olika sammanhang.

Li Gwong shooting an arrow at a tiger
Anfall: Rakt stick mot huvudet.
Försvar: Börja i Tigerdörren med höger fot fram. Undvik sticket med NP-steg åt vänster.
Styr undan motståndarens svärd genom att byta till Li Gwong gard (gör "U:et"). Greppa
motståndarens svärdsarm, ta ett steg framåt med vänster fot och stick halsen.

Dot red between the eyes
Anfall: Rakt stick mot magen.
Försvar: Börja i Tigerdörren med höger fot fram. Undvik sticket med NP-steg åt vänster
samtidigt som svärdet sjunker och hugger mot svärdsarmen. Flytta ut vänster fot och stå
i en stabil framåtställning och stick samtidigt mot huvudet.

Omvänt hugg mot armhålan
Anfall: Rakt stick mot huvudet.
Försvar: Börja i 7✰-gard med höger fot fram. Undvik sticket med 7✰-steg åt höger och styr
undan svärdet genom att gå upp i Tigerdörren. Gör precis som i gardväxling med omvänt
hugg och hugg mot motståndarens armhåla, ta samtidigt ett steg framåt med vänster fot
och greppa motståndarens arm. Låt svärdet skära förbi upp i Li Gwong och avsluta med ett
stick mot halsen.




