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Mon-Pensum  
Traditionel ITF Taekwon-do 

Traditionel ITF Taekwon-do klubs Mon-Pensum er bygget op over vores pensum til 
9, 8 og 7 Gup.  

Mon bælterne er opdelt i 6 forskellige farvet bælter, hvoraf det røde bælte også har 
en sort snip, der symbolisere det sidste bælte inden Sort Mon Bælte.  

Selve træningen er planlagt til at vare 55 minutter, fordelt på ca. 2/3 opvarmning og 
leg med motoriske og konditionsmæssige øvelser. Den resterende 1/3 vil være 
decideret Taekwon-do træning med simple handlinger og øvelser.  Der lægges op til 
at træningen varieres, så der f.eks. bruge 10 minutter på leg, 5 minutter på stande, 5 
minutter med leg osv. 

Mon-pensummet betyder ikke, at man udelukkende lærer teknikker, der hører til sin 
kommende bæltegrad, men er udtryk for, hvad eleven skal kunne. F.eks. kan en elev 
med orange mon-bælte sagtens træne teknikker til blåt mon-bælte, men skal til 
bælteprøve blot kunne det, der hører til bæltegraden. 

Til første bælteprøve, gult mon-bælte, skal eleverne kunne høre efter trænerens 
kommandoer, dvs. vænne sig til og lære disciplinen under træningen.  

Derefter bygges der gradvist på, så pensum til Rødt Mon svarer til 9 Gup (gul snip).  
Pensum til Rødt Mon med sort snip svarer til 8 Gup (gult bælte) og Pensum til Sort 
Mon-bælte svare til 7 Gup (gult bælte med grøn snip). 

Til alle bælteprøver skal eleven kunne pensum til alle foregående bæltegrader. 

Alle bælteprøver bliver afholdt lukket, og efter hver prøve vil der være en ceremoni 
med bælte- og certifikat overrækkelse, hvor forældre eller familie har adgang. 

Når barnet bliver 10 år skal det til en regulær graduering, hvorved monbæltet 
konverteres til bæltesystemet Gup. 

 

God fornøjelse med pensummet 
 
Taekwon 
GM Henrik Kaerdrup IX Dan 
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Mon-Pensum 

GULT MON-BÆLTE (Mon 7) 

 

 

JEG KAN: 

1. Bukke når jeg kommer ind i træningssalen 

2. Være stille og lytte til min træner 

3. Stoppe med at lege når jeg får besked på 
det 

4. Stille op på fire rækker sammen med mine 
kammerater i klubben 

5. Sidde i skrædderstilling på gulvet 

6. Stoppe, stå stille og lytte til træneren, når 
der bliver sagt ”Keuman” 

7. Bukke når der bliver sagt ”Kyeongne” 

8. Følge med i træningen og gøre mit bedste 

9. Stå på et ben i 30 sekunder 

10. Stå i Dwichook-moa-seogi - Stand med 
samlede hæle (hilsestand) 

11. Stå i Gibon-joonbi-seogi - Klarstand ved 
grundteknik 

12. Stå i Moa-seogi - Stand med samlede 
fødder 

13. Stå i Naranhi-seogi - Parallel stand 

 

 

JEG VED: 

1. Jeg kun må lave taekwondo, når jeg er til 
træning i klubben  

2. Jeg skal være stille og høre efter under 
træning 

3. Taekwondo betyder fod/spark-næve/slag-
system 

4. Chagi betyder spark  

5. Kyeongne betyder Hils (buk) 

6. Jireugi betyder slag  

7. Makki betyder blokering  

8. Zuu betyder Hvil/slap af 

9. Seogi betyder stand 

10. Dobok betyder Taekwondo dragt 

11. Dojang betyder Taekwondo træningssal 
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Mon-Pensum 

ORANGE MON-BÆLTE (Mon 6) 

 

 

JEG KAN: 

1. Stå i Moa-seogi - Stand med samlede fødder 

2. Stå i Apseogi - Kort stand 

3. Stå i Pyeonhi-seogi - Hvilestand 

4. Lave Momtong jireugi - Slag fra hoften i midtersektion 

5. Lave Naeryo-chagi - Nedadgående spark med strakt ben 

 

JEG VED: 

1. Ki-hap betyder kampråb 

2. Charyeo betyder Indtag hilsestand 

3. Joonbi betyder Indtag klarstand  

4. Keuman betyder Stop og indtag startposition 

5. Dirro dorra betyder 180 graders vending 
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Mon-Pensum 

GRØNT MON-BÆLTE (Mon 5) 

 

 

JEG KAN: 

1. Stå i Joochoom-seogi - Hestestand 

2. Lave Arae-makki - Blokering i lav sektion 

3. Lave Eolgul jireugi - Slag fra hoften i høj sektion 

4. Lave Arae jireug - Slag fra hoften i lav sektion 

5. Lave An-chagi - Indadgående spark 

6. Tælle til 4 på koreansk - Hanna, Dul, Set, Net 

7. Lave Ap-chagi - Frontspark 

8. Lave Eolgulmakki - Blokering i høj sektion 

9. Hilse på flaget - Kukki jedeharjo kyeongne 

10. Gå 6 førte handlinger i Taegeuk il Jang på tælling med mine kammerater 

 

JEG VED: 

1. Arae betyder lav sektion 

2. Momtong betyder midtersektion 

3. Eugul betyder høj sektion 

4. An betyder Inderside/indadgående 

5. Ap betyder front 

6. TTF betyder Traditionel Taekwon-do Forbund 

7. Toga-nim betyder Træner under 1.dan 

8. Kyosa-nim betyder træner 1-3 dan 

9. Sabum-nim betyder træner over 4. dan 

10. Kwang Jang Nim betyder træner som er 9 Dan 
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Mon-Pensum 

BLÅT MON-BÆLTE (Mon 4) 

 

 

JEG KAN: 

1. Stå i Apkoobi - Lang stand 

2. Lave Arae hechyomakki - Lav sektion “adskille” blokering 

3. Lave Momtongmakki - Blokering i midtersektion 

4. Lave Momtong anmakki - Blokering i midtersektion med modsat arm/ben 

5. Lave Bakat-chagi - Udadgående spark 

6. Lave Momtong bakatmakki - Udadgående blokering i midtersektion 

7. Lave Bandae jireugi - Slag samme arm/samme ben 

8. Lave Baro Jireugi - Slag med modsat arm/ben 

9. Gå de første 12 tællinger i Taegeuk il Jang på tælling med mine kammerater 

 

 

JEG VED: 

1. Bakat betyder udadgående/yderside 

2. Jumeok betyder knyttet hånd 

3. Bandae betyder samme 

4. Baro betyder modsat 

5. Hvordan jeg hilser på træneren, når jeg står som højre fløjmand 

6. Shijak betyder begynd 
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Mon-Pensum 

RØDT MON-BÆLTE (Mon 3) 

 

 

 

JEG KAN: 

1. Lave Sonnal eolgul bakat-chigi - Udadgående slag m. knivhånd 

2. Lave Baldeung dollyo-chagi Cirkelspark, hvor der rammes med vrist 

3. Kæmpe med en træningskammerat uden at ramme 

4. Lave Baldeung dollyo-chagi Cirkelspark, hvor der rammes med vrist 

5. Kæmpe med en træningskammerat uden at ramme 

6. Gå Taegeuk il Jang på tælling med mine kammerater 

 

 

 

JEG VED: 

1. Chigi betyder slag, der kommer fra skulderen 

2. Son betyder Hånd 

3. Sonnal betyder Knivhånd/håndkant 
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Mon-Pensum 

RØDT MON-BÆLTE MED SORT SNIP (Mon 2) 

 
 

JEG KAN: 

1. Gøre mig fri når jeg bliver holdt om håndleddet 

2. Lave geodeop-chagi – to ens spark med samme ben 

3. Lave Han Bon Kierugi, 3 stk. Et-skridts kamphandlinger 

4. Gå Taegeuk il Jang på tælling med mine kammerater 

5. Gå de første 12 tællinger i Taegeuk ih Jang på tælling med mine kammerater 

 

 

JEG VED: 

1. Poom betyder grundteknik 

2. Poomse betyder sammensatte grundteknikker 

3. Il betyder første 

4. Jeg altid skal være et godt forbillede for andre og være en god kammerat 

5. Hjælpe dem der ikke har så højt et bælte som mig. 

6. Sam Bon Kierugi betyder tre-skridts-kamp 
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Mon-Pensum 

SORT MON-BÆLTE (Mon 1) 

 

 

JEG KAN: 

1. Alt forudgående pensum (stikprøver fra Graduerings Instruktøren) 

2. Lave Han Bon Kierugi, 3 stk. Et-skridts kamphandlinger 

3. Lave Sam Bon Kierugi, 3 stk. Tre skridts kamphandlinger 

4. Gå Taegeuk il Jang (nr. 1) på tælling med mine kammerater 

5. Gå Taegeuk ih Jang (nr. 2) på tælling med mine kammerater 

 

 

JEG VED: 

2. Poom betyder grundteknik 

3. Poomse / Taegeuk betyder sammensatte grundteknikker 

4. Il betyder første 
 
5. Ih betyder anden 

5. Jeg altid skal være et godt forbillede for andre og være en god kammerat 

6. Hjælpe dem der ikke har så højt et bælte som mig. 

 

 

 


