
Hva kan du forvente av Aikikan Oslo
• God opplæring og veiledning
• Bedre fysiske ferdigheter
• Bedre psykiske ferdigheter
• Bedre sosiale ferdigheter

Hva forventer vi av deg
• Du må komme presis til trening
• Drakten må være ren og velstelt
• Du må lære Dojo-etikette
• Du må betale kontingenten ved forfall

Her finner du oss:
Aikikan Oslo holder til i 
Konghellegata3 som ligger 
på Rosenhoff i Oslo.

Du kommer lettest til oss ved å 
ta trikk eller buss til Rosenhoff 
holdeplass, evt t-bane til 
Carl Berners plass.

Det er gode parkerings-
muligheter i området.

www.aikikanoslo.no
kontakt@aikikanoslo.no

Aikido
Tradisjone� japansk 
kampkunst



Morihei Ueshiba

Aikikan Oslo

Aikikan Oslo har som motto å være 
Skole for Aikido, en tradisjonell japansk 
kampkunst. I dette ligger å tilby aikido-
trening på en voksen og seriøs måte, 
med høyt graderte instruktører som jevnlig 
deltar på internasjonle leire med andre 
instruktører innen Aikikai-systemet. 

Aikikan Oslo har som målsetting å tilby 
aikidotrening til alle som er interessert, 
fra ungdomsalder til senioralder, 
uavhengig av fysiske forutsetninger 
eller kampkunstbakgrunn. 

Hva er 

Aikido er en tradisjonell japansk kampkunst 
med røtter i samuraienes våpenteknikker, 
videreutviklet av Morihei Ueshiba 
(1883-1969). 

Teknikkene i aikido består hovedsakelig 
av kast og låsing av ledd, og treningen 
involverer også fallteknikk, generell 
kroppsbeherskelse og balanse. Man har 
en filosofi om å kunne velge å ta vare på 
den angripende part uten å skade. 

Mange trener aikido for mosjonens skyld, 
men aikido er også interessant for egen-
utvikling og progresjon gjennom bl.a 
graderingssystemet. Aikido gir også et fint 
innblikk i japansk kultur og østlig filosofi.

Informasjon til 

Som nytt medlem tilbyr vi et 8 ukers 
grunnkurs med to treningsdager i uka. 
Deretter kan man delta på de videregående 
partiene og treningssamlingene samt 
våpentrening, informasjon om tider finnes 
på web. 

Man trenger ikke være i noen spesielt god 
form for å begynne med aikidotreningen. 
Vi anbefaler å ta med lett treningstøy som 
dekker albuer og knær, etter hvert kan man 
kjøpe en hvit aikidodrakt.
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