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Vad är roligast med ju-jutsun?
Adrenalin, teknisk perfektion och vänskap 
Alla övningar
Allt
Allt är kul
Allt!
Allt. Toppen umgänge, bra instruktörer, rolig träning.
Att det finns så många grejer att testa
Att få det att fungera
Att få lära mig olika och nya tekniker.
Att göra kullerbyttor och ha roligt med träningskompisarna. 
Att göra teknikerna
Att kunna tekniker
Att lära sig 
Att lära sig grundande självförsvar och rolig träningsform
Att lära sig ju-jutsu
Att lära sig nya grepp. 
Att lära sig nya saker
Att lära sig o att leka 
Att lära sig riktigt bra självskydd och att träffa alla härliga människor på klubben! 
Att lära sig självförsvar
Att man får lära sig att försvara sig

Att man lära sig konstant: nya positioner för gamla tekniker, bättre reflexer osv. Och att vi kan ha det bra, även om det är seriös!

Att se sonen har roligt
Att se sin egen utveckling samt glädjen efter passet 
Att träffas och umgås med de man tränar med och göra roliga aktiviteter, samt träna teknikerna.
Att träna
Att träna 
Att träna kropp kroppskontroll, grepp
Att träna på jujutsu-rörelser
Att träningarna har så mycket variation
Att utmana mig själv, få mer kontroll på kroppen och bra verktyg för att kunna försvara mig.
Att utöva teknikerna och hänga med kompisar
Barnen tycker att det är roligt att träffa andra barn och att lära sig nya saker 
Blandningen mellan lek och träning. 
Bra träning o disciplin 
Det roligaste med ju-jutsu är att lära sig tekniker och öva på dem tills man kan dem.
En allmänt rolig sport.
Gemenskap och allmänna stämningen bland människorna i klubben
Gemenskap och väldigt trevliga medlemmar
Gemenskapen
Gemenskapen 
Gemenskapen och träningen 
Gemenskapq
Glädjen, gemenskapen, fokuset, välmåendet
Har aldrig testat 
Hårt fysiskt arbete och inlärning av självförsvar
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Inget speciellt det bara är kul
Jag gillade newaza, och de delar av träningen som hade mer kamp-inslag. Vi hade sumobrottning någon gång, och jag gillade också kast-
randori.
Kamratskap och att det är självförsvar 
Klubbkänslan 
Kompisar från olika områden, disciplin, fin dojo och gemenskap, lagom hård träning.
Kompisarna!
Lära mig nya saker 
Lära sig 
Lära sig nya tekniker, träna med andra, bli bättre och snabbare.
Lära sig nytt
Lek
Lek, träning
Lekar ny teknik
Lekarna
Lekarna och att lära sig nya tekniker.
Sonen säger att röra på sig och träffa tränings kompisar.
Människorna samt själva träningen såklart
masken och indiana jones och tekniken "svänga med handen - andra personen duckar" kommer ej ihåg namnet.
Prova på nåt nytt 
rolig träning och roliga lekar
Se mitt barn lära sig 
Själva träningen 
Som förälder ser jag att mitt barn tycker om att lära sig Jujitsu, röra sig och få vänner.
Tekniken
Tekniker och brottningsdelen 
Teknikerna
tempo och intensitet, träffa andra barn, träna tillsammans
Träffa andra barn & lära sig nya tekniker. 
Träffa kompisar
Träffa och träna med andra
Träffa sina kompisar, lära sig nya tekniker.
Träna tekniker mot svart 
Träna tekniker och kompisarna
Träna, roligt
Träna! 
Träningen och kompisarna
träningen, avancerade tekniker, vapen
Träningen, sällskapet 
Träningskompisarna och teknikerna. Känslan att man uppnått något.
Utmanande, gruppkänslan, bra instruktörer och att se en utveckling hos mig själv trots att jag börjat "på äldre dar" 
Utveckling
vanliga träningar 
Vapen träning
Variationen av moment, det blir aldrig tråkigt. Den härliga blandningen av träningskompisar och våra duktiga instruktörer och sist men 
inte minst den fina stämningen i klubben.
Vet ej
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