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Hvad er Taekwondo 
 

Taekwondo er et koreansk kampsystem, der er baseret på gamle koreanske kampkunstarter. Navnet 

Taekwondo blev anvendt første gang i 1955. Taekwondo er især kendt for sine mange benteknikker, 

hvilket anvendes i 70 – 80 % af kamphandlingerne. I dag er Taekwondo en sport med over 20 

millioner udøvere i mere end 100 lande verden over. 
 

Ordet Taekwondo er sammen sat af orderne ”Tae”, ” kwon”, og ” do”. Tae betyder at springer, 

sparke eller at slå med foden. Kwon  er et gammelt navn for næve, hovedsageligt til at slå eller 

ødelægge med. Do betyder egentlig vej, men oversættes meget firkantet og forenklet ofte til system. 

Do er et ord eller begreb, der findes i næsten alle orientalske kampkunst arter f.eks. hapkido, Judo, 

Kendo, Karate osv. Med Do menes billedligt den retning, man har tænkt sig at følge i stræben på at 

blive et bedre menneske. Taekwondo er således ”en vej til personlig udvikling”, der bl.a. bygger på 

træning af et (kamp-) system af hånd- og benteknikker. Ved at indeholde ordet Do udvides begrebet 

Taekwondo til ikke blot at være et system af fysisk udfoldelse, men en måde at udvikle sig selv som 

menneske. 
 

Hvem kan dyrke Taekwondo?  
 

Det kan alle friske børn, unge og voksne mellem 5 og ca. 99 år. Børn og unge under 18 år skal have 

forældre eller værges accept før de kan optages som medlem. Man skal være uberygtet og må ikke 

være tidligere straffet i forbindelse med vold eller legemsbeskadigelse på andre.  
 

Det er træner eller bestyrelsen der alene kan beslutte om en elev er egnet eller ej til at modtage 

træning i Taekwondo.  
 

Hvordan foregår træningen?  
 

Træningen starter altid med en god opvarmning for at undgå skader. Derefter trænes forskellige 

teknikker, kondition og styrketræning. Også mental træning, herunder meditation, er en del af 

træningen. Disciplin er påkrævet under træningen, bl.a. af hensyn til sikkerheden. Den traditionelle 

disciplin viser sig f.eks. gennem de særlige hilsemåder under træningen. Gensidig respekt prioriteres 

højt.  
 

Taekwondo og børn  
 

Træningen tilpasses børnenes alder og udviklingstrin. Leg er derfor en naturlig del af opvarmningen 

på børneholdene.  
 

Er Taekwondo farlig?  
 

Nej. Den daglige træning giver både større smidighed, styrke og hurtighed. Ved konkurrencer, som 

er frivillige, forebygges skader igennem regler og udstyr, og i forhold til andre kontaktidrætter 

(fodbold, håndbold mv.) er der meget få skader i Taekwondo.  
 

Er Taekwondo andet end træning?  
 

Ja. Udover de sociale arrangementer i klubben, mødes klubberne ofte til fælles træninger og 

weekendarrangementer. Endvidere arrangerer forbundet sommer- og vinterlejre, hvor det 

kammeratlige samvær er hovedformålet. Vi mødes også i konkurrencer, hvor der konkurreres efter 

internationale regler 
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Bruge af dette pensum. 

Til hver bæltegrad er der i dette pensum nævnt et antal håndteknikker, benteknikker og stande. Disse 

skal kunne udføres på en teknisk korrekt måde – med god kraft, balance, timing og præcision. I 

vurderingen af en tekniks udførsel tages naturligvis hensyn til elevens bæltegrad. Det forventes 

således ikke, at nybegynderen eksempelvis udfører et frontspark lige så perfekt som den sortbælte-

graduerede. Det forventes at alle spark kan udføres i (eolgool hovedhøjde / høj sektion) og for de 
fleste sparks vedkommende vil det også være påkrævet, at de kan vises på en plethandske. 

 

Hvad angår han bon kireugi (et skridts kamp), Sam bon kiereugi (tre skridts kamp) og honsinsul 

(selvforsvar) skal man selvfølgelig kunne vise det krævede antal forskellige teknikker. 

Den første del af dette pensum dækker pensummets krav til teori for de enkelte bæltegrader. Hvis 

man vil vide mere, anbefales en af de danske Taekwondobøger. Dette er dog først egentlig 

nødvendig i forbindelse med sortbælte. 
 

Hvordan skal man tilegne sig Taekwondo 
 

At lære Taekwondo er en aktiv proces. Det vigtigste et at man er åben over for det, træneren 

underviser i. Man kan ikke lære en teknik, hvis man ikke tænker over hvad det egentlig er, man 

skal lave. For at blive rigtig god må man simpelthen vide hvordan teknikken skal laves i mindste 

detalje. Se hvordan din træner og de andre elever udfører teknikkerne. Lyt til de ting der bliver rettet 

af din træner, men også af de andre elever og forsøg straks at rette teknikken. Træn selv på de ting 

du ikke er helt fortrolig med.  

En god måde at lære en ny teknik på er mentalt at forestille sig, hvordan den skal udføres. Dvs. 

udføre teknikken i tankerne, gerne så ofte som muligt. Dette kan naturligvis også foretages udenfor 

klubben, hvilket der således også opfordres til. 

Brug pensummet til repetition, samt til at kontroller at du kan de ting der kræves. Er der noget du 

ikke kan, bør du bede din træner om at hjælpe og give vejledning, så du kan få det lært. I sidste ende 

er det elevens ansvar, at denne kan de krævede teknikker. 
 

Taekwondo som selvforsvar. 
 

Som taekwondoudøver kan det ikke undgås, at man gør sig overvejelser om, hvordan den viden og 

de teknikker man lærer i Do-jangen, ville virke hvis man kom ud for at skulle brugen dem i det 

virkelige liv. Der er tendens til stigende vold i samfundet, og ingen kan være sikker på ikke at 

komme ud for et overfald, et slagsmål eller lign. situation, hvor man kan få brug for Taekwondo. 

Det er klart at man som Taekwondoudøver har en relativ fordel over for den utrænede. Og kommer 

man i en situation, hvor man har anvendt Taekwondo i en selvforsvarssituation, vil det lovmæssigt 

nogle gange kunne blive ligestillet med at have anvendt et våben, f.eks. en kniv. Som Taekwondo-

udøver er det derfor meget vigtigt at have et vist kendskab til lovgivningen på området. Som et 

minimum bør man kende til nødværgeretten. Se paragraf 13, 14, 250 og 251 i bilagssektionen. 
 

Graduering 

 

For at gøre sig fortjent til at få et nyt bælte skal man til en graduering. Følgende krav skal være  

opfyldt for at kunne deltage i en graduering: 

 Eleven skal have trænet (dvs. mindst 2 gange ugentlig) Taekwondo i et vist tidsrum siden 

sidste graduering. Dette tidsrum bestemmes af ens træner / klub / DTaF / WTF / CV. 
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 Siden sidste graduering, skal der være gået et vist tidsrum. Minimumskravene kan ses i 

nedenstående skema. Da det er et MINIMUMSKRAV, betyder det ikke, at man er berettiget 

til en graduering, når tidskravet er opfyldt. Det betyder at man kan komme til graduering efter 

MINIMUM 3 måneders træning, såfremt ens instruktør vurderer at man har tilegnet sig de 

fysiske såvel som mentale kvalifikationersom kræves. Har man ikke det, må man træne indtil 

disse er opnået. 
 

 0. – 10  Kup: 3 måneders medlemskab 

 10. – 1. Kup: 3 måneder. 

 10 Kup – 1. Dan: 6 måneder 

 1. Dan – 2. Dan: 1 år 

 2. Dan – 3. Dan: 2 år 

 3. Dan – 4. Dan: 3 år 

 4. Dan – 5. Dan: 4 år 

 5. Dan – 6. Dan: 5 år 
 

 Eleven indstilles til graduering af sin træner. Hvis træneren vurderer at man ikke vil kunne 

bestå, bliver man ikke indstillet. 

 Man skal have tilegnet sig viden svarende til pensummet for næste bæltegrad 

 Betale gradueringsgebyr 
 

Ved bedømmelsen af en elev til graduering lægges der vægt på: 
 

 De tekniske færdigheder 

 Teoretisk viden 

 Kampånd / gejst / udstråling / Ki. 
 

Dette er dog ikke gældende for MON-bælter, her er det kun tids perioderne der er gældende da 

kravene er meget løse. 
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MON PENSUM 
 

Gult Bælte: 

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

Jeg kan:    Jeg ved at:                    
Stå i en Apkoobi (lang stand)   Jeg skal tie stille under træningen 

Lave en Arae-makki (lav blokkering)  Makki betyder blokering 

Lave en Arae hechyomakki (adskille blokkering) jireugi betyder slag 

Lave et jireugi (slag fra hoften)   Chagi betyder spark 

Lave en Naeryo-chagi (Strakt spark)  Dobog betyder dragt 

Lave en Ap-chagi (front spark )   Taekwondo betyder fod/spark – næve/slag – system 

Lave en dollyo chagi (cirkel spark)  Jeg må kun lave Taekwondo til træning i klubben 

Trille fra den ene ende af salen til den anden 

 

Orange bælte: 
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

Jeg kan:    Jeg ved at:                    
Stå i en Ap seogi(kort stand)   Area betyder lav sektion 
Stå i moa seogi (samlet fødder stand)  Momtong betyder midter sektion 

Lave en momtong an makki (blokering over bagerste ben) Eogool betyder høj sektion 

Lave en momtong bakkat makki (udad gående blokering) Kihap betyder kampråb 

Lave en Ap-cha olligi (opvarmnings spark)  Dojang betyder træningssal 

Lave en An-chagi (indad gående spark)  Hvordan jeg holder en sparkepude 

Lave en bakkat-chagi (udad gående spark)  Jeg skal hils på flaget når jeg går ind i salen 

Jeg kan holde balancen på et ben i 1 min. (Højre og venstre) 

Slå en koldbøtte 

Tælle til fem på koreansk   Hanna   Dool   Set   Net   Tasut 

                                               1           2       3      4         5 

Grøn bælte: 
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

Jeg kan:    Jeg ved at:                    
Stå i Joochoom seogi (hestestand)  Son betyder hånd 

Lave baro jireugi (slag over bagerste ben)  sonnal betyder knivhånd 
Lave bandea jigeugi (slag over forreste ben)  bal betyder fod 

Lave hansonnal eogool bakkat chigi  (udadgående slag  Baldeung betyder vrist 

med knivhånd) 

Lave en baldeung dollyo chagi (cirkelspark med vrist) DTaF betyder Dansk Taekwondo forbund 

Lave 1 han bon kireugi 

Tælle til 10 på koreansk   Yosut   Ilkup   Yodool   Ahop   Yeol 

         6         7            8           9         10 

Blå bælte: 
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

Jeg kan:    Jeg ved at:                    
Stå i dwitchook moa seogi (samlede hæle stand)  Pal betyder arm 

Stå i en naranhi seogi (paralle stand)  Palmok betyder underarm 

Stå i pyeonhi seogi (hvile stand)   Apchook betyder fodballe 

Lave en doobon momtong jireugi (dobbeltslag fra hoften) Han bon kireugi betyder 1 skridts kamp 

Lave en bandal chagi (kampspark) 
Lave en Apchook dollyo chagi (cirkelspark med fodballe) 

 

Blå med 1 rød snip bælte: 
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

Jeg kan:    Jeg ved at:                    
Lave en gibon joonbi seogi (klar stand)  Doobon betyder dobbelt 

Lave en eolgool makki (blokkering i høj sektion) Balnal betyder knivfod 

Lave en doobon momtong jireugi   Yeop betyder side 

Lave Yeop chagi (side spark) 
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Rødt bælte: 
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

Jeg kan:    Jeg ved at:                    
Stå i en nachooeo seogi (bred stand med parallelle fødder,  Doobon betyder dobbelt 

Og ca. en skulder bredde bred 

Lave en sonnal eolgool an chigi (indadgående knivhåndsslag  Hvordan jeg hilser på instruktøren som højst gradueret 
i høj sektion) 

Lave ieo chagi (samme spark forskellig ben) 

Lave 2 han bon kireugi 

Kæmpe med en træningskammerat uden at ramme 

 

Rødt med 1 sort snip bælte: 
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

Jeg kan:    Jeg ved at:                    
Stå i dwitkoobi (sidestand)   Dwit betyder bagud 

Lave en dwit chagi (baglæns spark)  Mok betyder hals 

Lave seokeo chagi (forskellig spark samme ben)  

Lave 3 han bon kireugi 

 

Rødt med 2 sort snip bælte: 
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

Jeg kan:    Jeg ved at:                    
Lave ieo seokeo chagi (forskellig spark med begge ben) Hansonnal betyder enkelt knivhånd 

Lave hansonnal bakket makki (udadgående enkelt  Deung joomeok betyder omvendt knoslag 

knivhåndsblokkering) 
Lave en ap chigi Deung joomeok (Front slag omvendt knoslag)  

Lave 5 han bon kireugi 

Jeg kan gøre mig fri når jeg bliver holdt om håndleddet 

 

Rødt med 3 sort snip bælte: 
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

Jeg kan:    Jeg ved at:                    
Jeg kan selv binde mit bælte   Sijak betyder at begynde 

Lave en mom dollyo chagi (baglæns cirkelspark,  saeh bon kireugi 

hvor man drejer kroppen) 

Lave en geodeup chagi    Mom betyder krop 

Lave 1 saeh bon kireugi   Momdollyo betyder at dreje kroppen 

Kæmpe en kamp med en træningskammerat med vest – 

2 gange 1 minut 

 

Sort bælte: 
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

Jeg kan:    Jeg ved at:                    
Lave en biteureo chagi (vride spark)  biteureo betyder vride 
Jeg kan lave en gennembrydning på hodori-plade Jeg kan hjælpe dem der ikke har så højt bælte som jeg 

Lave et flyvende spark hvor jeg rammer 1 pude i luften Jeg skal altid vise mig som et godt forbillede og være en 

god kammerat 

Jeg kan gå taeguek Il-jang sammen med min træner 

Huske og vise alt det som jeg lært til de andre børnebælter 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Holstebro Taekwondo Klubs bælte pensum  

 

PENSUM TIL: 10. KUP - HVIDT BÆLTE M/GUL STREG 
Side  Stand:   Dansk 

45-1  Moa-seogi    Samlet fødder stand 

45-2  Dwichook-moa-seogi   Stand med samlede hæle (hilsestand) 

35  Naranhi-seogi   Parallel stand 

38  Joochoom-seogi   Hestestand 

42  Apkoobi    Lang stand 

40  Ap-seogi    Kort stand 

50-1  Gibon-joonbi-seogi   Klarstand ved grundteknik 

 

Side  Håndteknik: 

60-18  Arae hechyomakki   Lav sektion "adskille" blokering 

59-15  Arae-makki    Lav sektion blokering 

59-10  Momtongmakki   Midtersektion blokering 

59-11  Momtong anmakki   Midtersektion blokering, modsat arm/ben 

56-1  Eolgulmakki   Høj sektion blokering 

77-1  Eolgul jireugi   Slag høj sektion 

77-2  Momtong jireugi   Slag midter sektion 

77-3  Arae jireugi    Slag lav sektion 

 

Side  Benteknik: 

102  Naeryo-chagi   Nedadgående spark 

103  Bakat-chagi    Udadgående spark 

102  An-chagi    Indadgående spark 

94 A p-chagi    Front spark 

 

Side  Teori: 

8  Jumeok    Knyttet hånd 

74  Jireugi    Slag fra hoften m. knyttet hånd 

93  Chagi    Spark 

Ap    Front 

An    Inderside/indadgående 

Bakat    Yderside/udadgående 

Arae    Lav sektion 

Momtong    Midter sektion 

Eolgul    Høj sektion 

Charyeo    Indtag hilsestand 

Kyeongne    Hils (buk) 

 

Side  Teori: 

Joonbi    Indtag klarstand 

Keuman    Stop og indtag startposition 

Dirro dorra    180 graders vending 

Zuu    Hvil/slap af 

Do bok    Taekwondo dragt 

Do jang    Taekwondo træningssal 

Toga-nim    Træner under 1.dan 

Kyosa-nim    Træner 1-3 dan 

Sabum-nim    Træner 4.dan og mere 

Kukki jedeharjo kyeongne  Hilsen til flag 

Nødværgeretten § 13 Se bilag 1 

 



 Holstebro Taekwondo Klubs bælte pensum  

 

PENSUM TIL: 9. KUP – GULT BÆLTE 
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

Side  Stand:   Dansk 

37  Pyeonhi-seogi   Hvilestand 

 

Side  Håndteknik: 

58-8  Momtong bakatmakki   Udadgående blokering i midtersektion 

76-3  Bandae jireugi   Slag "over forreste ben" 

76-2  Baro jireugi    Slag "modsat forreste ben" 

87-21  Sonnal eolgul bakat-chigi   Udadgående slag m. knivhånd 

 

Side  Benteknik: 

96  Baldeung dollyo-chagi   Cirkelspark, hvor der rammes m. vrist 

 

Han Bon Kiereugi: (Et skridts kamp) 

3 stk. 

 

Side  Poomse: 

Poomse Taegeuk il jang   1. Taegeuk 

 

Side  Teori: 

16  Son    Hånd 

16  Sonnal    Knivhånd 

32  Baldeung    Vrist 

28  Dwichook    Inderside af hæl 

84  Chigi    Slag, der kommer fra skulder 

Dollyo    Cirkel 

Poom    Grundteknik 

Poomse    Sammensatte grundteknikker 

DTaF    Dansk Taekwondo Forbund 

Hanna    En (1) 

Dul    To (2) 

Set    Tre (3) 

Net    Fire (4) 

Il    Første (1.) 
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PENSUM TIL 8. KUP - ORANGE BÆLTE 
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

Side  Stand:   Dansk 

43  Dwit-koobi    Sidestand 

 

Side  Håndteknik: 

62-24  Anpalmok momtong bakatmakki  Udadgående blokering med inderside af  

Underarm. 

87-20  Sonnal eolgul anchigi   Slag med knivhånd i høj sektion 

Hansonnal Jebipoom mok-chigi  Slag mod hals (modsat arm/ben) 

62-29  Sonnal momtongmakki   Knivhånds blokering 

Hansonnal momtong bakatmakki  Enkelt knivhånds blokering 

Doo bon momtong jireugi   Dobbelt slag 

 

Side  Benteknik: 

95  Yeop-chagi    Sidespark 

96  Apchook dollyo-chagi   Cirkelspark, hvor der rammes m. fodballe 

 

Han Bon Kiereugi: 

5 stk. 

 

Sam Bon Kiereugi: (3 skridts kamp) -   udtales "Sah" Bon Kiereugi 

3 stk. 

 

Poomse: 

Poomse Taegeuk yi jang   2. Taegeuk 

 

Side  Teori: 

25  Pal    Arm 

26  Palmok    Underarm (armhals) 

26-2  An-palmok    Inderside af underarm 

26-1  Bakat-palmok   Yderside af underarm 

29  Balnal    Knivfod 

27  Apchook    Fodballe 

Jebipoom    Svaleteknik 

Mok    Hals 

Yeop    Side 

Tasut    Fem (5) 

Sam    Tredje (3.) 

WTF    World Taekwondo Federation 

ETU    European Taekwondo Union 
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PENSUM TIL: 7. KUP - GRØNT BÆLTE 
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

Side  Stand:   Dansk 

38  Na-chooeo-seogi   Dyb stand 

 

Side  Håndteknik: 

90-2  Jebipoom mok-chigi   Slag mod hals - Svaleteknik 

67-64  Batangson momtong nulleomakki  Nedadgående blokering med håndrod 

84-1  Ap-chigi (deung-jumeok)   Front slag (omvendt knoslag) 

91-1  Pyeonson-keut seweo chireugi  Fingerstik m. lodret håndstilling 

Hansonnal momtong yeopmakki  Enkelt knivhånds blokering til siden 
 

Side  Benteknik: 

98  Dwit-chagi    Bagud spark 

97  Bandal-chagi   Halvmånespark / Kampspark 

100  Mileo-chagi    Skubbe spark 
 

Han Bon Kiereugi: 

7 stk. 
 

Sam Bon Kiereugi:    udtales "Sah" Bon Kiereugi 

5 stk. 
 

Kiereugi: 

Der lægges vægt på: 

Afstandskontrol 

Rigtig bevægelse 

Rigtig teknik 
 

Poomse: 

Poomse Taegeuk sam jang   3. Taegeuk 
 

Hosinsul: (selvforsvar) 

Frigørelse fra håndledsgreb 
 

Side  Teori: 

11  Deung-jumeok   Oversiden af knyttet hånd 

15  Sewoon-jumeok   Lodret håndstilling m. knyttet hånd 

22  Batangson    Håndrod 

17  Son-deung    Håndryggen 

7-6  Sonkeut    Fingerspidserne 

18  Pyeunson-keut   Fingerstik 

32-7  Balbadak    Fodsål 

91  Chireugi    Stikslag 

Doo bon    2 eller dobbelt slag 

Mileo    Skubbe 

Hvad er og betyder "Ki-hap"?  Et Kampråb, Ki=samle og hap=energi 

Yusot    Seks (6) 

Sah    Fjerde (4.) 

Hvad betyder Poomse?   Imaginær kamp (se bilag 3) 

Shijak    Begynd/start 

Kalyeo    Stop/"Break" 

Gyesok    Fortsæt 
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Side  Stand:   Dansk 

36  Oreun-seogi    Højre stand 

36  Oen-seogi    Venstre stand 

47  Ap-koa-seogi   Forlæns krydsstand 

47  Dwit-koa-seogi   Støttestand 

 

Side  Håndteknik: 

86-17  Me-jumeok momtong naeryo-chigi  Nedadgådende slag m. ydersiden af 

knyttet hånd 

89-44  Palkoop dollyo-chigi   Cirkel albueslag 

89-48  Palkoop pyojeok-chigi   Albue pletslag 

78-1  Yeop-jireugi    Sideslag 

 

Side Benteknik: 

97-2  Biteureo-chagi   Vridespark 

99  Beodeo-chagi   Bøje-stræk spark 

111  Ieo-chagi    To spark lige efter hinanden 

 

Han Bon Kiereugi: 

9 stk. Der lægges vægt på:  

Gode blokeringer, Gode stande, Gode angreb, Rigtige målområder 

 

Sam Bon Kiereugi:    udtales "Sah" bon Kiereugi 

7 stk. 

 

Kiereugi: 

3 x 2 min. 

 

Poomse: 

Poomse Taegeuk sah jang    4. Taegeuk 

 

Hosinsul: 

Frigørelse fra skulder/brystgreb 

 

Side  Teori: 

26-4  Mit-palmok    Undersiden af underarm 

11  Me-jumeok    Ydersiden af den knyttede hånd 

25  Palkoop    Albue 

33  Dari    Ben 

7-29  Mooreup    Knæ 

Pyojeok    Plet/punkt 

Ilkup    Syv (7) 

Oh    Femte (5.) 
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Side  Stand:   Dansk 

64-43  Hansonnal eolgul biteureomakki  Vride blokering m. enkelt  

knivhånd 

57-2  Eolgul bakatmakki   Udadgående blokering i høj sektion 

66-63  Batangson momtongmakki  Håndrods blokering i midtersektion 

 

Side Benteknik: 

106  Twieo-chagi    Flyvende spark m. forreste ben 

105  Goolleo-chagi   Trampe spark 

111  Ieo seokeo-chagi   Samme som Ieo-chagi, men forskellige spark 

109  Momdollyo-chagi   Dreje kroppen spark 

101  Hooryo-chagi   Sving spark 

 

Han Bon Kiereugi: 

11 stk. 

 

Sam Bon Kiereugi:    Udtales "Sah" Bon Kiereugi 

9 stk. 

 

Kiereugi: 

3 x 2 min. Der lægges vægt på: 

Rigtige blokeringer 

Kraftfulde, men kontrollerede teknikker 

 

Poomse: 

Poomse Taegeuk oh jang    5. Taegeuk 

 

Hosinsul: 

Frigørelse fra halsgreb(kvælertag) 

 

Side Teori: 

45-3  Apchook-moa-seogi   Tæer samle stand 

37  Anchong-seogi   Hvilestand (fødderne indad) 

29  Balkeut    Tåspidser 

31  Dwikoomchi   Hæl 

Mom    Krop 

Jodul    Otte (8) 

Yook    Sjette (6.) 
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Side  Stand:   Dansk 

44-16  Beom-seogi    Tigerstand 

52-4  Poom seogi: Bojumeok joonbi-seogi  Dækket næve retstand 
 

Side Håndteknik: 

Batangson geodureo momtong anmakki  Håndrods blokering m. støtte 

60-19  Eotgeoreo araemakki   Krydshånds blokering i lav sektion 

71-10  Gawi makki    Sakse blokering 

15-5  Doo jumeok jecheo jireugi  Dobbelt slag m. knyttet næve m. hånd- 

fladen opad 

59-13  Momtong hechyomakki   Udadgående adskille blokering 

Geodeureo deung-jumeok eolgul Apchigi  Omvendt knoslag i høj sektion m. støtte 

85-2  Eolgul bakatchigi   Udadgående slag 

Batangson momtong anmakki  Håndrods blokering, modsat forreste ben 

 

Side Benteknik: 

109  Geodeup chagi   To spark m. samme ben 

111-112  Pyojeok-chagi   Pletspark 

100-2  Nakeo chagi    Krog spark 

103  Mooreupchigi   Knæspark/slag 
 

Han Bon Kiereugi: 

13 stk. 
 

Sam Bon Kiereugi:     

11 stk. 
 

Kiereugi: 

3 x 3 min. 
 

Poomse: 

Poomse Taegeuk yook jang   6. Taegeuk 
 

Hosinsul: 

Frigørelse af omklamring bagfra 
 

Side Teori: 

12  Pyeon jumeok   Kattenæve 

15  Doo jumeok    Dobbelt knytnæve 

52  Bo jumeok    Dækket næve 

21  Gomson    Bjørnehånd 

39  Mo-seogi    Spidsstand 

Geodeureo    Støtte 

Eotgeoreo    Kryds 

Gawi    Saks 

Ahope    Ni (9) 

Jool    Ti (10) 

Chill    Syvende (7.) 

 

Skriftlig teoriprøve 
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Side  Stand:   Dansk 

58-8,1  Geodeureo momtongmakki  Blokering i midter sektion m. støtte 

60-15  Geodeureo araemakki   Blokering i lav sektion m. støtte 

71-8  Oe-santeul makki   En hånds bjerg blokering 

83-7  Dan-gyo teok jireugi   Træk m. en hånd og udfør slag m.  

den anden hånd mod hage 
 

Side Benteknik:  

107-2  Doo-baldangsang chagi   2 flyvende spark efter hinanden, hvor 

det første er et "falsk spark" 
 

Han Bon Kiereugi: 

15 stk. 
 

Sam Bon Kiereugi:     

13 stk. 
 

Kiereugi: 

3 x 3 min. med beskyttelsesudstyr 
 

Poomse: 

Poomse Taegeuk chill jang   7. Taegeuk 
 

Hosinsul: 

Frigørelse af omklamring forfra 
 

Side Teori: 

13  Bamjumeok    Kastanjenæve 

30  Balnaldeung    Inderside af fod. 

39  Mo-joochoom-seogi   Spids hestestand 

41 Ap-joochoom-seogi   Kort hestestand 

Teok    Hage 

Dangyo    Trække 

Santeul    Bjerg 

Oe-santeul    Halvt bjerg 

Pal    Ottende (8.) 

Taekwondo's historie Se Bilag 4 

 

 

Skriftlig teoriprøve 
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Side  Stand:   Dansk 

63-36  Sonnal araemakki   Knivshånds blokering i lav sektion 

64-49  Hansonnal araemakki   Enkelt knivhånds blokering i lav sektion 

89-45  Palkoop naeryochigi   Nedadgående albuestød 

89-43  Palkoop olryeochigi   Opadgående albuestød 
 

Side Benteknik: 

111-14  Twieo ieo-chagi   Samme spark 2 gange - flyvende 
 

Han Bon Kiereugi: 

17 stk. 
 

Sam Bon Kiereugi:     

15 stk. 
 

Kiereugi: 

3 x 3 min. m. beskyttelsesudstyr 
 

Poomse: 

Poomse Taegeuk pal jang    8. Taegeuk 
 

Hosinsul: 

Frigørelse af div. greb, når man ligger på ryg 
 

Side  Teori: 

14-6  Jibge jumeok   Pinsetnæve 

17-2  Sonnal deung   Modsat knivhånd 

19-5  Gawison keut   Sakse-fingerstik 

19-6  Hanson keut    Enkelt-fingerstik 

20-7  Moeun-dooson keut   Dobbelt fingerstik 

20-8  Moeun-seson keut   Tre-fingerstik 

39  An-chung-joochoom-seogi  Indaddrejet hestestand 

Olryeo    Opadgående 

Ko    Niende (9.) 

Ship    Tiende (10.) 

Udvidet kendskab til dommerreglement: 

Advarsel og minuspoint - se lovmappe  

afsnit 7 § 14 og 15 

 

Skriftlig teoriprøve 
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Side  Stand:   Dansk 

53  Poom seogi: 

Tongmilgi joonbi-seogi   Skubbe klar stand 
 

Side  Håndteknik: 

82-3  Pyojeok-jireugi   Plet slag 

89-47  Palkoop yeop chigi   Albuestød til siden 

Me jumeok arae pyjeokchigi  Pletslag i lav sektion 

24  Mooreup keokki   "kække knæ" 

62-28  Anpalmok hechyomakki   Adskille blokering m. indersiden af underarm 

18-6  Pyonsonkeut jechyo-chireugi  Fingerstik m. håndfladen opad 

24  Kaljebi    Slag/stik mod hals 
 

Side Benteknik: 

109  Sokeo-chagi    Blandet spark 

107-4  Twieo baggueo chagi   Flyvende spark m. bageste ben 
 

Han Bon Kireugi: 

19 stk. 
 

Sam Bon Kiereugi:     

17 stk. 
 

Kiereugi: 

- 3 x 3 min. med beskyttelsesudstyr 

- Kamp mod 2 modstandere 
 

Poomse: 

Kendskab til Poomse Koryo 
 

Side  Teori: 

21  Modeumson keut   Femfingerstik 

24  Keokki    Knække 

24  Agwison    Runding mellem tommel- og pegefinger 

24  Kaljebi    Benævnelse for slag mod hals m. agwison 

18-3  Je chin pyeonsonkeut   Håndfladen opad (fingerstik) 

44  O-ja-seogi    T-stand 

46  Gyottan-seogi   Hjælpestand 

 

Skriftlig teoriprøve 
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Krav om tidsinterval: 

6 måneder fra 1.kup graduering 

Krav om gennemførte kurser inden 1.dan gradueringen: (Kun over 15 år) 

Instruktør I eller tilsvarende 

 

Side  Håndteknik:   Dansk 

48-7  Haktari-seogi   Tranestand 

 

Side  Håndteknik: 

88-36 Batangson teok chigi   Slag mod hage m. håndrod 

64-46  Hansonnal momtong makki  Enkelt knivhåndsblokering 

72-14  Keumgang makki   Diamant blokering 

70-2  Keun-dolcheogi   Stort hængsel 

70-4  Santeul-makki   Bjerg blokering 

62-28  Anpalmok hecheyomakki   Midter sektion adskille blokering 

 

Side  Benteknik: 

 

Han Bon Kireugi: 

19 stk. 

 

Sam Bon Kiereugi: -     

17 stk. 

 

Kiereugi: 

- 3 x 3 min. med beskyttelsesudstyr 

- Kamp mod 2 modstandere 

 

Poomse: 

Poomse Koryo 

 

Gennembrydning: (Kun over 15 år) 

2 brædder: 

1 slag stående + 1 flyvende spark (m. tilløb) 

 

Side Teori: 

Skriftlig teoriprøve som indeholder spørgsmål om 

teknikker/poomse'er/DTaF/WTF mm. 
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Krav om tidsinterval: 

1 år fra 1.dan graduering 

Krav om gennemførte kurser inden 1.dan gradueringen: (Kun over 15 år) 

Instruktør II eller tilsvarende 

 

Side  Håndteknik   Dansk 

63-37  Sonnal arae hechyomakki   Lav sektion "adskille" blokering m. knivhånd 

72-15  Keumgang momtong makki  Diamant blokering i midtersektion 

70-3  Jageun dolcheogi   Lille hængsel 

73-23  Miteuro paegi   Trækker under 

 

Side Benteknik: 

 

Han Bon Kireugi: 

19 stk. 

 

Sam Bon Kiereugi: -     

17 stk. 

 

Kiereugi: 

- 3 x 3 min. med beskyttelsesudstyr 

- Kamp mod 2 modstandere 

 

Poomse: 

Poomse Keumgang 

 

Gennembrydning: (Kun over 15 år) 

3 brædder: 

1 spark stående + 1 flyvende spark (evt. m. tilløb) 

 

Teori: 

Skriftlig teoriprøve som indeholder spørgsmål om 

teknikker/poomse'er/DTaF/WTF mm. 
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Krav om tidsinterval: 

2 år fra 2.dan graduering. 

Krav om gennemførte kurser inden 3.dan graduering: (Kun over 15 år) 

Instruktør II eller tilsvarende (Bliver ændret i takt med DTaF delmål nr. 1) 

 

Side  Håndteknik:   Dansk 

71-13  Geodeureo eolgol yeop makki  Høj hjælpe side blokering 

70-06  Hechyo santeul makki   "Adskille" bjærg blokering 

90-03  Dan gyo teok-chigi   En hånd trækker og den anden 

udfører apchigi(deungjumeok) 

90-05  Meonge-chigi   Albuestød til siderne 

 

Side  Benteknik: 

109-111  Momdolmyo yeop-chagi   Drej krop og udfør yeop-chagi 

 

Han Bon Kireugi: 

19 stk. 

 

Sam Bon Kiereugi: -     

17 stk. 

 

Kiereugi: 

- 3 x 3 min. med beskyttelsesudstyr 

- Kamp mod flere modstandere 

 

Poomse: 

Poomse Taebaek 

 

Gennembrydning: (Kun over 15 år) 

3 brædder 2 spark + 1 slag 

1 spark stående efterfulgt af slag, derefter flyvende spark 

eller 

1 spark stående efterfulgt af flyvende spark med slag 

 

Teori: 

Skriftlig teoriprøve, som indeholder spørgsmål om 

teknikker/poomse'er/DTaF/WTF mm. 
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Krav om tidsinterval: 3 år 

Kursuskrav til 4. dan: Minimum ”TRÆNER 1” uddannelsen  

 

Side  Håndteknik:   Dansk 

63-38  Sonnal arae eotgeoreomakki  Lav krydshåndsblokering m.  

knivhånd  

65-54  Sonnaldeung momtongmakki  Omvendt knivhåndsblokering i  

midter sektion  

70-1  Keureo-olligi   Trækker opad  

71-11  Hwangso makki   Okse blokering  

71-12  Sonbadak geodeureo yeop makki  Håndfladen hjælper sideblokering  

72-19  Bawi milgi    "skubber en stor sten"  

82-5  Chet-tari-jireugi Begge jumeok  udfører slag i momtong  

 

Han Bon Kiereugi:  

19 stk.  

 

Sam Bon Kiereugi: 

17 stk.  

 

Kiereugi:  

- 3 x 3 min. med beskyttelsesudstyr  

- Kamp mod flere modstandere  

 

Poomse:  

Poomse Pyongwon  

 

Gennembrydning:  
3 brædder i luften  

 

Skriftlig afhandling om Taekwondo-relateret emne. 
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Krav om tidsinterval: 4 år 

Kursuskrav til 5. dan: Minimum ”TRÆNER 1” uddannelsen  

 

Side  Håndteknik:   Dansk 

Hansonnal eolgul makki   Enkelt knivhåndsblokering i høj sektion  

83-8  Keumgang ap jireugi   Diamant fremadgående slag i midtersektion 

Me-jumeok yeop pyojeok chigi  Pletslag til siden m. lillefinger- 

spidsen af knytknæve  

 

Han Bon Kiereugi:  

19 stk.  

 

Sam Bon Kiereugi: - udtales "sah" bon...  

17 stk.  

 

Kiereugi:  

- 3 x 3 min. med beskyttelsesudstyr  

- Kamp mod flere modstandere  

 

Poomse:  

Poomse Sipjin  

 

Gennembrydning:  
3 brædder i luften  

Spark eller slag, dog min. 2 spark  

 

Teori:  
Skriftlig afhandling om Taekwondo-relateret emne. 
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Krav om tidsinterval: 5 år 

Kursuskrav til 6. dan: Minimum ”TRÆNER 1” uddannelsen  

 

Side  Håndteknik:   Dansk 

73-22  Nalgae pyogi Spredte vinger  

82-2  Bam-jumeok sosum jireugi  Kastanje-næve slag mod hals  

Hwidullo makki   "Skubbe væk"  

Hwidullo jabadangkigi   "Fange og skubbe væk"  

83-9  Keumgang yeop jireugi   Diamant knytnæveslag til siden  

72-20  aeson milgi    Skubber et stort bjerg  

71-9  Sonnal oesanteul makki   En hånds bjerg blokering m. knivhånd  

62-27  An-palmok momtong biteuro makki  Vride blokering m. inderside af underarm  

 

Han Bon Kiereugi:  

19 stk.  

Sam Bon Kiereugi: 

17 stk.  

 

Kiereugi:  
- 3 x 3 min. med beskyttelsesudstyr  

- Kamp mod flere modstandere  

 

Poomse:  
Poomse Jitae  

 

Gennembrydning:  

3 brædder i luften  

Spark eller slag, dog min. 2 spark  

 

Teori:  

Skriftlig afhandling om Taekwondo-relateret emne 
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Disciplin 
 

Nedenstående punkter beskriver den disciplin, der forventes af dig, når du er til træning. 

 Din dobog er pæn og bæltet lige langt i begge sider (ingen smykker o. lign.)  

 Du bukker for dojangen (træningssalen) og de højere graduerede og hilser på flaget, når du 

træder ind i træningssalen.  

 Kommer du for sent, løber du op og bukker for træneren, inden du stiller dig op bagest på 

rækkerne.  

 Du forlader ikke lokalet under træning for at drikke, tisse el.lign. Er du kommet til skade, 

spørger du træneren om lov, før du forlader træningssalen.  

 Du tiltaler træneren på høflig vis, dvs. med kyosanim (1.-3. dan) eller toganim (kup).  

 Når du står i gibon-joonbi-seogi (klarstand), står du klar, dvs. du står ikke og retter på tøjet, 

piller næse el.lign. Det samme gælder, når der bliver forklaret noget til andre på holdet, så 

bliver du også stående i den pågældende stand, indtil træneren giver dig besked på andet.  

 Du fjanter og pjatter ikke med de andre under træningen - men du er meget velkommen til at 

hygge dig med træningskammeraterne før og efter træningen.  

Overordnet bør du vise ydmyghed, høflighed og respekt for træneren, træningssalen og de andre, der 

deltager i træningen 
 

Elevregler 
 

1 Aldrig træt af at lære. En god elev kan lære hvor som helst, når som helst. 

Dette er hemmeligheden bag al kundskab. 

2 En god elev skal være villig til at ofre sig, for sin kunst og instruktør. 

Mange elever føler, at deres træning er en nyttegenstand købt med månedlige afgifter, og er 

uvillige til at deltage i demonstrationer, undervisning og arbejde omkring Do Jangen. 

En instruktør kan tillade at skille sig af med en sådan slags elev. 

3 Altid vise er godt eksempel for lavere graduerede. 

Det er kun naturligt at de vil prøve at efterligne senior-elever. 

4 Altid være loyal, og aldrig kritisere instruktøren, Taekwondo, eller undervisningsmetoderne. 

5 Hvis en instruktør underviser i en teknik, praktiser den, og prøv at benytte den. 

6 HUSK, elevens opførsel udenfor Do Jangen kastes tilbage på kunsten og instruktøren. 

7 Hvis en elev tager en teknik i brug fra en anden Do Jang, og instruktøren er imod den, skal 

eleven kassere den straks, eller træne i den Do Jang, hvor teknikken blev lært. 

8 Altid vise respekt for instruktøren. Selvom eleven har lov til at være uenig, skal eleven i 

sidste instans følge instruktøren, hvad enten han har ret eller uret. 

9 En elev skal altid være ivrig efter at lære og stille spørgsmål. 

10 Aldrig ødelægge en tillid. 

- Elevreglerne er den indstilling og holdning til Taekwondo som eleven gerne skulle udvise - 
 

Ordensregler 
 

1. Høj hygiejne. 

2. Ingen højrøstet tale under træningen. 

3. Er du i tvivl, spørg træneren, ikke sidemanden. 
4. Ingen forlader træningssalen uden tilladelse. 

5. Kom altid til tiden. 

6. Kommer du efter træningen er begyndt, meld dig til træneren. 

7. Vær opmærksom når der gives instruktion.  
8. Stop øjeblikkelig træningen, når træneren giver besked derom. 

9. Træn energisk og målbevidst. 

10. Træn aldrig andet, end det der er givet besked om. 

- Ordensregler er alm. regler for træning og adfærd i Do Jangen - 
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R.I.C.E. PRINCIPPET – Sportsskader. 
 

De fleste skade som rammer Taekwondoudøvere, og sportsfolk i det hele taget, er bløddelsskader, 

dvs. skader på muskler, sener, ledbånd etc. Tit opstår skaderne pga. dårlig eller manglende 

opvarmning. Opvarmnin gen har til formål at forberede kroppen på det arbejde den skal præstere og 

at få blødgjort muskler, sener, led. Uanset hvor omfattende skaden er, eller hvor på kroppen skaden 

sker, vil der altid opstå blødning. Det er vigtigt at man så hurtigt som mulig prøver på at stoppe 

blødningen, dels for at skaden ikke skal blive værre og dels for at få en så hurtig opheling af det 

skadede område som muligt. Det kan man selv gøre ved at følge RICE princippet: 

 

Når skaden er sket er det vigtigt, at der gives den rigtige førstehjælp. Førstehjælpen går ud på at få 

det skadede sted kølet ned så hurtigt som muligt. Derved mindskes hævelsen, og smerterne bliver 

mindre. Førstehjælpen skal ske ud fra det man kalder RICE princippet. Det står for: RO, IS, 

COMPRESSION og ELEVATION: 

 

Eksempel ved en forstuvet fod 

 

 Ro: Den skadede for skal holdes i ro i de første 24-48 timer for at forhindre en eventuel 

forværring af skaden 

 

 Is: Der  skal lægges noget koldt på det skadede sted. Der kan bruges specielle ispakninger 

eller en pose isterninger, der kan også bruges en pose frosne ærter eller noget lignende. Isen 

må aldrig lægges direkte på huden. Der skal noget klæde mellem isen og huden, eller kan der 

opstå forfrysninger i huden. Der lægges is på i 20 minutter hver time. Der bør minimum 

behandles med is de første tre timer, men der kan være effekt af is behandlingen i hele det 

første døgn. 

 

 Compression: Der skal uden på is anlægges en komprimerende forbinding. Forbindingen skal 

være fast men ikke snærende. Den må ikke påvirke blodcirkulationen. Bedst bruges et 

elastikbind, gerne anlagt helt ude fra tæerne og til midt på skinnebenet. 

 

 Elevation: Foden skal om muligt holdes højere end hjertehøjde. Hvis man ligger ned, skal 

benet altså lejes på nogle puder, en speciel skinne, eller hvad man nu har ved hånden. Hvis 

man sidder kan benet anbringes på et bord eller en stol. Benet bør de næste par dage også 

anbringes højt, så snart man sidder eller ligger.. 

 

Det er altid en god idé at søge egen læge efter skader. 
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DOBOGREGLEMENT  
 

Stk. 1 Den officelle Taekwondo dobog skal være hvid. Der kan anvendes to modeller:  

1. Tunikamodellen  

2. Jakkemodellen  

a) Såfremt klubben har et klubmærke, skal dette bæres på dragtens venstre brystside.  

b) Dansk Taekwondo Forbunds instruktørmærke/knomærke kan bæres på dragtens højre ærme.  

c) På ryggen kan der stå Taekwondo og/eller Danmark.  

d) Det er tilladt danbærere at bære sort revers på deres tunikamodel.  

e) Det er tilladt poombærere (danbærere under 15 år) at bære sort/rød revers på deres tunikamodel.  

f) Der må ikke bæres reklame på dobog'en. Dobogs der ønskes benyttet under DTaF skal godkendes 

af DTaF’s Imagegruppe (marketing). Undtaget for DTaF’s Imagegruppes godkendelse er dobogs 

godkendt af WTF i henhold til offentliggjort liste.  

g) Det er klubbernes og instruktørernes ansvar, at dobog reglementet overholdes.  

h) Det er ikke muligt at deltage i Dansk Taekwondo Forbund's officielle arrangementer iført 

ureglementeret dobog.  

i) Der må på dobogen være påsat/broderet eget navn forneden på overdelen og/eller på 

bukselinningen. Skrifthøjde max. 10 mm.  

j) På venstre ærme kan bæres et mærke med relation til Taekwondo, eksempelvis klubben eller 

regionen.  

k) I forbindelse med træning og anden aktivitet af ikke stævnemæssig karakter, kan bruges dobog´s 

af anden udformning end den officielle. Denne må dog ikke være individuel, men skal have relation 

til et anerkendt taekwondo system, eller være af en udformning brugt af en større gruppe klubber 

under DTaF. Dobog´en skal godkendes af DTaF´s imagegruppe.  

l) Ønskes dobog´s af typer nævnt i pkt. 1 benyttet til stævneaktivitet, kan imagegruppen i samråd 

med den arrangerende klub give engangs-dispensationer.  
 

Stk. 2 Specielt gældende for landshold og opvisningshold:  
 

a) På dragtens venstre brystside skal bæres Dansk Taekwondo Forbund's officielle mærke.  

b) Dannebrogflaget bæres på dragtens højre ærme.  

c) På ryggen kan der stå Taekwondo og/eller Danmark.  
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BILAG 1 
Nødværgeretten § 13 

Stk. 1 

"Handlinger, foretaget i nødværge, er straffri for så vidt de har været nødvendige for at modstå eller 

afværge et påbegyndt eller overhængende uretmæssigt angreb, og ikke åbenbart går ud over, hvad 

der under hensyn til angrebets farlighed, angriberens person og det angrebne retsgodes betydning er 

forsvarlig". 

Stk. 2 

"Overskrider nogen grænsen for lovlig nødværge, bliver han dog straffri, hvis overskridelsen er 

rimeligt begrundet i den ved angrebet fremkaldte skræk eller ophidselse". 

 

§ 14. En handling, der ellers ville være strafbar, straffes ikke, når den var nødvendig til afværgelse af 

truende skade på person elle gods, og lovovertrædelsen måtte anses for at være af forholdsvis 

underordnet betydning. 

 

§ 250. Den, som hensætter en anden i en hjælpeløs tilstand eller forlader en under hans varetægt 

stående person i en sådan tilstand, straffes med fængsel, det, når handlingen har medført døden eller 

grov legemes beskadigelse, under i øvrigt skærpede betingelser kan stige til 8 år. 

 

§ 251. Med hæfte eller med fængsel indtil 4 år straffes den, der for vinding skyld, af grov kådhed 

eller lignende hensynsløs måde volder nærliggende fare for nogen, deres liv eller førlighed. 

 

Her følger nogle tommelfingerregler bl.a. udledt af ovenstående 

 

 Gør dit yderste for at undgå voldelige situationer. 

 Forsøg altid at slippe væk (løbe) fra situationen, så du undgår at komme op at slås. Men ikke 

efterlade nogen der ikke kan forsvare sig selv. 

 Man har til at afværge et uretmæssigt angreb og man har ret til at standse et truende angreb. 

(Dog kun hvis du overholder næste punkt). 

 Anvend mindst mulig magtmiddel hvis situationen ikke kan undgås. 

 Forsøg så vidt mulig at sikre dig vidner på, det var dig der blev angrebet. 

 Stop magtanvendelsen så snart angrebet ophører. 

 Anvend kun våben, redskaber eller lign. til nødværge i EKSTREMT farlige situationer. 

 Forlad ikke en alvorligt skadet modstander, hvis du ikke er sikker på at andre hjælper 

vedkommende. 

 Man har ret til at bryde ind i et slagsmål eller overfald, hvis hensigten er at standse volden. 

Pas dog på med dette. Kommer man op at slås med den ene eller begge parter, og man 

kommer til at skade en af parterne, kan man risikere at blive betragtet som angriber, selv om 

man egentlig havde til hensigt at stoppe slagsmålet / overfaldet. 

 

 

 

BILAG 2 
Hvad betyder Taekwondo?     

Tae betyder:     Fod (springe eller sparke). 

Kwon betyder:    Næve/hånd (slag eller stød). 

Do betyder:     System/filosofisk vej. 

I daglig tale: "   Fod-spark-næve systemet". 
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BILAG 3 
Hvad er Poomse?  

 

Poomse er en imaginær kamp, under den formodning, at du bliver angrebet fra alle retninger. 

 

Formålet med Poomse er at opøve Taekwondo udøverens: 

Fleksibilitet, Muskel- og åndedrætskontrol, Hurtighed, Præcision, Koordination og Udholdenhed. 

Når du udfører en Poomse, skal følgende punkter overholdes: 

I "kontaktøjeblikket" skal de anvendte muskler være spændt. 

Poomse'en skal altid udføres rytmisk. Du skal kende alle bevægelsernes formål. Alle handlinger skal 

udføres så realistisk som muligt. Du skal altid kigge, inden du laver en teknik. 

 

BILAG 4 
Historie og oprindelse af kampkunst er et 

meget svært emne. Her findes nemlig en 

masse legender og hypoteser. Men historien 

bag taekwondo er meget håndgribelig. Selve 

ordet taekwondo blev nemlig først en realitet 

i 1955. Før den tid var der intet, der hed 

taekwondo. I 1955 blev det vedtaget af nogle 

instruktører, historikere og andre kendte 

personligheder, at navnet taekwondo skulle 

bruges som ny fælles betegnelse for den 

nationale kampkunst. De mente, at ordet 

taekwondo på passende måde beskrev den 

koreanske. (tae=fod, kwon=næve og 

do=kunst eller vej).  

 

Før 1955 havde kampkunsten i Korea bestået af mange forskellige skoler med lige så mange 

forskellige navne. Et navn går dog næsten altid igen, som betegnelse for den gamle koreanske 

kampkunst, nemlig Soo Bak.  

 

Soo betyder hånd og Bak at slå. Men hvor stammer 

den gamle koreanske kampkunst, Soo Bak så fra? 

Mennesket har altid, lige siden de første af vore 

forfædre gik rundt i urskoven, været nødt til at 

kæmpe for at overleve. Den gang var man nødt til at 

kæmpe mod vilde dyr og krigeriske nabostammer, 

både for at skaffe sig føden og for at overleve og der 

var tale om instinktive handlinger. Senere blev man 

mere bevidst omkring sine handlinger. Man lærte 

bla. at lave og udnytte primitive redskaber og våben. 

Bevidstheden omkring det at overleve blev altså 

større. Systematiske handlinger startede nok først for 

ca. 2.600 år siden.  

 

Gennem de sidste ca. 2.600 år, er den kampkunst, som vi kender i dag blevet udviklet. Det kan ikke 

med sikkerhed siges, hvor den moderne kampkunst opstod, da de civilisationer den hører til, ud fra et 

udviklingsmæssigt synspunkt opstod samtidig. Det var nemlig ikke kun i de østasiatiske lande, at der 

fandtes kampkunst. F.eks havde man i det antikke Grækenland en kampkunst ved navn pankration, 

som var var en forløber for vores tids boksning. Der er heller ikke tvivl om, at der må have eksisteret 

en eller anden form for kampkunst i f.eks. det gamle Ægypten, der jo havde en meget udviklet kultur.  
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Vi behøver ikke engang at forlade Danmark for at finde original kampkunst. Tænk bare på 

vikingerne. Var det ikke for en højt udviklet kampkunst ( våben, strategi, både osv ) ville disse 

krigere ikke have kunnet underlægge sig så meget af Europa, som de gjorde. Kampkunsten er altså 

opstået med de første mennesker, og fra instinktive handlinger er den i takt med menneskenes 

udvikling blevet til de systematiserede handlinger vi kender i dag. Grunden til, at de østasiatiske 

kampkunster har overlevet til i dag og stadig udvikler sig, skal nok søges i den kendsgerning, at det 

ikke kun har været den rent fysiske side af kunsten, der har optaget folk. Det åndelige aspekt har 

været stærkt fremherskende. Det drejede sig om at opnå en balance mellem de fysiske og åndelige 

udtryk, således, at man var i harmoni og som sådan fremstod som et helt menneske. Disse åndelige 

aspekter har været med til at gøre de asiatiske kampkunster helt suveræne p.g.a. den stærke vilje og 

psyke, som det er muligt at optræne. Tænk bare på de japanske samuraier's jernvilje og 

vedholdenhed.  

 

Hvor stammer dette åndelige aspekt fra?  

 

Undersøger man de mange asiatiske kampkunster vil man finde mange ligheder der alle kan føres 

tilbage til gammel kinesisk tankegang. Der er da heller ikke tvivl om, at den koreanske kampkunst er 

kommet fra Kina, da Kina altid har været det største og, i gammel tid, også det mest udviklede af 

landene i østen.  

 

Korea har da også fra gammel tid mere eller mindre været underlagt Kina. Først i 1945 kan man 

snakke om et selvstændigt Korea, og så alligevel ikke, da Korea jo blev delt i forbindelse med 

koreakrigen (1949-53). Ligesom Korea har været påvirket af sin store nabo, er vi jo også påvirket af 

kulturen i både det gamle Grækenland og det senere så store romerrige.  

 

 

Den koreanske Soo Bak må altså nok oprindeligt stamme fra Kina. 

Koreanerne har så gennem tiderne givet den deres eget præg. Den 

største udvikling af den koreanske Soo Bak skete under Yi-dynastiet 

(1392-1907). Her var der en kæmpe udvikling indenfor 

kampkunsten. Bl.a. blev den første bog om emnet kampkunst skrevet 

på denne tid. For omkring 1300 år siden var den koreanske halvø delt 

i 3 kongeriger; Koguryo, Baekje og Silla. (se kortet)  

 

Silla, som var det mindste af de 3 kongeriger, var hele tiden udsat for 

overfald fra de 2 andre riger. For at kunne forsvare landet på den 

bedste måde, oprettede kong Chin Heong et officerskorps af unge 

mænd. Gennem benhård træning blev de uddannet til elitekrigere. 

Disse unge mænd trænede foruden i våbenbrug også våbenløs kamp 

(Soo Bak), og blev undervist i filosofi og statskundskab af landets 

bedste munke. Det var disse unge krigere, som blev kaldt Hwa-rang. 

Ved at kombinere den hårde træning med filosofi og meditation, 

udviklede Hwa-rang sig til en uovervindelig hær. De blev frygtet og respekteret af deres fjender for 

deres mod og kunnen.  

 

Hwa-rang krigerne førte således Silla til mange sejre, når det lille kongerige var blevet angrebet af 

enten Koguryo eller Baekje. Og til sidst lykkedes det Silla at forene den koreanske halvø til et stort 

rige, hvilket var første gang i historien. Hwa-rang krigernes succes med bl.a. kampkunst smittede 

også af på civil befolkningen. Her steg interessen for at træne og lære Soo Bak. Under Yi dynastiet 

gik det, på det officielle plan, tilbage for Soo Bak . Confucianismen var nu statsreligion istedet for 

budismen, hvilket betød at det nu ikke mere var velset at landets lederer brugte deres tid på 



 Holstebro Taekwondo Klubs bælte pensum  

 

krigskunst. Tiden skulle bruges på at studere skrifter, digte eller spille musik. Fysiske anstrengelser 

var kun for den almindelige mand. Soo Bak blev altså ikke glemt, og også stadig trænet, men uden 

staten som "sponsor". Dog er det fra denne periode at vi har nogle af de vægtigste skrifter om 

koreansk kamp- og krigskunst bl.a. Moo Yei Do Bo Tong Ji, hvilket kortest forklaret er en 

brugsvejledning til kampkunst.  

 

Efter Yi-dynastiet, stod den koreanske kampkunst stort set i stampe. Japanerne holdt nemlig Korea 

besat fra 1909-1945. Og under besættelsen forbød japanerne al udførelsen af koreansk kampkunst. 

Japanernes besættelse var også skyld i, at mange koreanere flygtede til Kina og Manchuriet. Her 

mødte og studerede flere af dem kinesiske kampformer. Efter 1945, da japanerne, som følge af 

nederlaget i anden verdenskrig, trak sig tilbage fra Korea, blev det atter lovligt og aktuelt at 

praktisere en koreansk kampkunst. Nu var den, som nævnt i indledningen, mange forskellige stilarter 

i koreansk kampkunst. Soo Bak var blevet trænet i hemmelighed under japanernes besættelse, og 

havde dermed ikke udviklet sig ensartet over hele Korea. Dertil kom alle de flygtninge, som vendte 

hjem fra Kina med flere nye ideer om kampkunst, efter at have studeret disse i Kina. Fra 1945 til 

1955 eksisterede der således mange forskellige stilarter og skoler i Korea.  

 

 

De 5 mest fremherskende skoler var :  

 

1. Moo Duk Kwan.  

2. Ji Do Kwan.  

3. Chang Moo Kwan.  

4. Chung Do Kwan.  

5. Song Moo Kwan.  

 

 

Vores daglige træning har sine rødder i Moo Duk Kwan-skolen. Denne har altid været den største 

skole i Korea efter 1945. Moo Duk Kwan blev grundlagt i 1945 af "Grandmaster" Hwang Kee, da 

han vendte hjem fra Manchuriet. Han kaldte skolen Moo Duk Kwan, som betyder "Den moralske 

skole til at stoppe krig og ufred", og stilarten var Tang Soo Do.  

 

Moo Duk Kwan - skolen delte sig op i to efter 1955. Her blev det jo officielt vedtaget at samle alle 

koreanske kampformer under navnet taekwondo. Derfor gik mange af Moo Duk Kwan - skolens 

elever over og trænede taekwondo. I dag træner hovedparten af den oprindelige Moo Duk Kwan-

skole taekwondo. Kun få træner stadig Tang Soo Do.  

 

Men under alle omstændigheder, uanset om men træner taekwondo eller Tang Soo Do, så stammer 

hovedparten af den koreanske kampkunst, som vi træner i dag, fra Moo Duk Kwan - skolen. Og 

denne har altså sine rødder i gammel koreansk kampkunst, Soo Bak, og kinesisk kampkunst. 

 

Tidslinie: 

3 f.Kr. – 427 e.Kr. Vægmaleri, der forestiller to personer i udførelse af kampkunst, bliver 

malet i kongeriget Koguryo. 

57 f.Kr – 670 e.Kr. Kongeriget Silla regerer i den sydøstlige del. 

37 f.Kr. – 668 e.Kr. Kongeriget Koguryo regerer i den nordlige del. 

18 f.Kr. – 670 e.Kr. Kongeriget Paekje regerer i den sydvestlige del. 

År 668.  Koguryo forenes med Silla. 

År 670.  Paekje forenes med Silla og Stor Silla dannes. 

År 670 – 936. Stor Silla regere over det samlede Korea. 

År 935 – 1392. Koryo dynastiet tager over (bliver stiftet i 935 af systemkritikere, men har 

først det fulde overtag i 936) 
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År 1392 – 1910. Yi dynastierne tager over med Kong Taejo i spidsen. 

1790. Generalerne Yi Dok Mu og Park Tae Ka skrev den første af 4 kampkunst 

lærebøger, Moo Yei Do Bo Tong Ji. 

1910 – 1945.  Japan besætter Korea. 

1955. Moo Duk Kwan skolen deler sig i to: den ene træner Taekwondo og den 

anden Tang Soo Doo. 

Ordet Taekwondo bliver brugt for første gang. 

Choi Hong Hee stifter International Taekwondo Federation (ITF). 

30 Juni 1960. Korean Tang Soo Do og Soo Bak Do Association bliver slået sammen til 

Korean Tang soo do Association. Denne bliver af den koreanske nationale 

kampsport. 

1963. Choi Hong Hee, 9 Dan, bliver leder for ITF. 

1965. Korean Tae Soo Do Association skifter navn til Korean Taekwondo 

Association. 

1968.   Choi Hong Hee bliver udvist af Korea som følge af et fejlslagent forsøg 

på politisk magtovertagelse. 

1972.  Kukkiwon bliver grundlagt som en central skole for Taekwondo, og 

samtidig være stedet hvor forskellige Taekwondo konkurrencer afholdes. 

25. maj 1973.   Det første verdensmesterskab bliver afholdt i Kukkiwon. 

28. maj 1973.  Kim Un Yong vælges til præsident for det ny stiftede World Taekwondo 

Federation (WTF). 

8. oktober 1975.  Kim Un Yong får WTF optaget i General Association of International 

Sports Federation (GAISF). Taekwondo er dermed en anerkendt 

international selvstændig sportsgren. 

1988 og 1992.  Taekwondo er med som opvisningssport til OL. 

 

 

Historie - Danmark 
1968. Taekwondo introduceredes i Danmark gennem to hollandske instruktører 

Theo P. Salm og Bernd Denni, som underviste på campingpladser i deres 

ferie. En af eleverne på disse træninger var Gunnar Sørensen. Gunnar 

Sørensen får efterfølgende får Taekwondo introduceret som en disciplin 

under Dansk Judo Union. 

1971.  Gunnar Sørensen, dengang 4. kup, åbnede Danmarks første klub med ca. 

100 medlemmer i Sønderborg. 

1972. Gunnar Sørensen fungerede som den første landstræner for Danmark.              

1975.  Den 15. februar blev Dansk Taekwondo Forbund (DTaF) dannet med 

Gunnar Sørensen som formand. 

1976.   Choi Kyoung An kom til Danmark og blev dansk landstræner. 

Det første Danmarksmesterskab i Taekwondo afholdes. 

1977.  DTaF blev optaget under ETU og WTF. 

1980.  DTaF blev optaget under Dansk Idrætsforbund (DIF). 

Ko Tai Jeong kom til Danmark og blev dansk landstræner. 

DTaF var i samarbejde med Esbjerg Taekwondo Klub vært for det 3. 

Europamesterskab i Esbjerg. 

1982.  Jan Jensen vælges til formand for DTaF.1983. DTaF var vært for det 6. 

Verdensmesterskab for mænd og det 1. Verdensmesterskab for kvinder 

afholdtes i Brøndby hallen.  

1984.  Thommas Holt vælges til formand for DTaF. 

1990.  DTaF var vært for det 8. Europamesterskab i Århus.  
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1993.  KyTu Dang ansættes som landsholdstræner i teknik. 

1995.  Søren Holmgård Knudsen deltog, som den 1. i DTaF på Idrættens 

lederakademi.  

1998.  Sekretariatet flytter til Ølgod og Birthe G. Mikkelsen bliver ansat som 

sekretariatsleder. 

1999.  DTaF vedtager, efter godt et års forarbejde, en ny struktur hvor 

hovedstyrelsen går fra 9 til 5 medlemmer og regionerne nedlægges. 

Desuden oprettes der et breddeidræts- og et eliteidrætsudvalg som skal 

styrke DTaF til fremtidens udfordringer. 

DTaF var i samarbejde med Kolding Taekwondo Klub vært for 

Europamesterskaberne i teknik. 

2000.  Karin Schwartz-Hansen vælges til formand for DTaF. 

Steen Knuth ansættes som landsholdstræner i kamp. 

2001.  Bjarne Johansen ansættes som landsholdstræner i kamp. 

2003.  Henrik Frost ansættes som landsholdstræner i teknik.  

2004.  Søren Holmgård Knudsen vælges til formand for DTaF. 

Jesper Poesen kommer på en 4. Plads ved OL i AtheN. 

2007.  DTaF tildeles VM i 2009 på WTF's generalforsamling i Beijing. 

Thomas Holt vælges til ETUs bestyrelse. 

Jesper Roesen ansættes som landsholdstræner i kamp. 

Nicole Linde Jensen ansættes som landsholdstræner i teknik. 

DTaF ansætter sin 1. stævneadministrator samt 5 stævneledere. 

DTaF har 5 internationale kampdommere og 2 internationale 

teknikdommere. 

2008.  Mark Lee Larsen ansættes som landsholdstræner i teknik. 

DTaF ansætter sin første breddekonsulent, Jan Jørgensen. 

DTaF deltager i DIFs projekt "kvinder på toppen" 2008-2010 sammen 

med 7 andre specialforbund under DIF. 

Torben Sachmann Hansen deltog, som den 1. i DTaF, i Sport Event 

Denmarks Eventuddannelse. 

2009.  DTaF er vært for det 19. Verdensmesterskab i kamp i København. 
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Flagene 
 

Dannebrog,  

 
 

Det danske nationalflag, hvidt kors på rød bund, korsets bredde 1/7 af højden.  

Findes dels som stutflag (handelsflag), dels som splitflag (orlogsflag).  
 

Vort flags oprindelse  
 

Det ældste danske flag man kender, er ravnefanen - en rød dug med Odins hellige ravn broderet i 

sort. Dette mærke var gennem hele vikingetiden danskernes kendingsmærke i krig. Ravnefanen 

kaldes Danebroge, dvs, danernes broge (klæde, mærke). Skrivemåden har ændret sig således, at 

Danebroge efterhånden er blevet til Dannebrog.  
 

Efter kristendommens indførelse måtte ravnen ganske naturligt vige for korset. Det hvide kors på den 

røde dug dukkede op i begyndelsen af 1200-tallet, som korsfarerbanner i forbindelse med flere 

danske forsøg på at erobre det hedenske Estland. Sandsynligvis har et sådant flag allerede været med 

ved slaget ved Felin i 1208 som biskop Anders Sunesøns kirkelige mærke.  
 

En dansk historiker, franciskanermunken Peder Olesen, skrev i begyndelsen af 1500-tallet om slaget 

ved Felin, at den danske hær næsten var slået. Men da påkaldte danskerne ydmygt Guds hjælp og 

"....da opnåede de den nåde, at de straks modtog et flag, som faldt ned fra himlen, tegnet med et hvidt 

kors på ulden dug, og de hørte en røst i luften, som sagde, at når det blev løftet i vejret, skulle de 

visseligt vinde en fuldstændig sejr....hvilker også skete".  
 

En anden og mere kendt beretning om Dannebrogs tilsynekomst stammer fra slaget ved Lyndanese. 

Kong Valdemar Sejr besluttede i 1218 at fuldføre erobringen af Estland. Han samlede en stor flåde 

og landsatte sommeren efter sin hær ved borgen Lyndanese, som uden vanskeligheder blev erobret. 

En del lokale stammehøvdinge underkastede sig og lod sig døbe. Kong Valdemar sendte dem bort 

med gaver, men tre dage senere vendte de tilbage med en stor hær og overfaldt midt om natten 

danskernes lejr. Mange danskere blev dræbt inden de vågnede og nåede at få fat i deres våben. Da 

dagen gryede var kun en lille gruppe danskere i live. Valdemar selv var stadig i live, da angriberne 

var styrtet mod teltet med korsbanneret. Det var dog ikke kongen, der boede her, men hans biskop 

Theoderiks, og det var ham de dræbte. Kampen blev meget hård, og stod tilsidst om den lille høj, 

hvor biskoppens telt havde stået. Det røde korsbanner blev hugget ned og blæste ud over de 

kæmpende. Da de danske krigere så den svævende fane brød de ud i jubel. Dette måtte jo være et 

tegn fra Gud, og fra dette øjeblik vendte slaget.  
 

Sejren blev vundet den 15. juni 1219. Den folkelige overlevering har siden sat Dannebrogs 

tilsynekomst i forbindelse med Volmer (Valdemar ) slaget, og det synes at være en kendsgerning, at 

Dannebrog den 15. juni 1219 var det nationale kendingmærke, og det må betragtes som sandsynligt, 

at kongen efter datidens skik, i kampens afgørende fase har ladet fanen føre ind i slaget for at 

opmuntre sine folk til en sidste kraftanstrengelse. Siden da har kongen anvendt dette mærke, 

Dannebrog, som Danmarks symbol. Fanen fra Lyndanese blev hængt op i domkirken i Schlesvig, 

hvor det hang i ca. 400 år indtil det o. 1660 faldt ned af ælde.  
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Det koreanske flag Taeguek Kee.  

 
Det koreanske flag symboliserer meget af østens filosofi, tankegang og mystik. Symbolet og flaget 

bliver kaldt Taeguek Kee. Det siges at Taeguek Kee første gang blafrede i vinden 1882. På dette 

tidspunkt var der blev lavet en traktat mellem Korea og Japan for at slutte de fjendtligheder, der var 

et resultat af Japans invasion af Korea i 1592.  
 

En af de koreanske udsendinge, Park Young Hyo, der blev sendt til Japan for at underskrive 

traktaten, følte ombord på skibet, at der var behov for et nationalt symbol, og han lavede så et flag 

der blev kaldt Taeguek Kee.  
 

Flaget indeholder nogle af de mest grundlæggende symboler i orientalsk filosofi. Um Yang symbolet 

( Yin Yang) i midten udtrykker dualismen i universet. Alting eksisterer ud fra harmonisk balance 

mellem direkte modsætninger. Sådanne modsætninger er f.eks. Lys/Mørke, Nat/Dag, 

Opbygning/Nedbrydning, Aktiv/Passiv, Godt/Ondt. Det ene kan ikke eksistere uden det andet.  

I forbindelse med flaget symboliserer den blå del af cirklen jorden og den røde himlen. 

Bjælkemærkerne i hjørneren kaldes gwe'er. På flaget er der 4, men hvis man medtager alle 

kombinationer kommer man op på 8. Hver gwe symboliserer op til flere af de grundlæggende 

begreber i universet.  
 

                          

                            

                              

Keon=H imlen   Tae = Glæde   Ri = Ild   Jin = Torden 

 Il     Yi     Sam     Sah  

                  

                          

                            

                             

Seon = Vind   Gam = Vand   Gan = Bjerg   Gon = Jord 

 Oh     Yook    Chill     Pal  
 

Illustrationen viser de vigtigste betydninger af de 4 gwe'er på flaget.  

Solens gang på himmelen, de 4 verdenshjørner, de 4 elementer.  

Tae betyder storhed og Geuk betyder evighed. Taeguek betyder således den store evighed. Dette er 

logisk nok i betragtning af, at symbolerne på flaget dækker alle modsætninger og al harmoni, 

samtidig med at det viser tidens og universets bevægelse.  
 

Poomse:  
 

Poomse er kamp mod en imaginær modstander. Selve ordet poomse er udledt af ordet poom, der 

betyder handling. Poomse betyder sammensatte handlinger. Poomse udføres efter helt fastlagte 

mønstre, idet det forudsætter, at man bliver angrebet fra alle retninger. Poomse's formål er at opøve 

udøverens grundteknik, herunder balance, kraft, koordination, smidighed og udholdenhed, samt 

kontrol af åndedræt.  
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Træning af poomse hører til blandt de ældste træningsformer, og er stadig et af grundelementerne i 

træning af orientalsk kampkunst. Hyung og Tul er andre koreanske ord der betyder de samme som 

poomse og bruges i andre koreanske kampsystemer. Kata er japanske sidestykke til poomse. Man har 

som nævnt trænet poomse langt tilbage i tiden. Der findes spor fra dem helt tilbage til år 851 i 

Kyongju, Sillas gamle hovedstad. En af forklaringerne på at man udviklede poomse var, at man 

mente at det var for farligt at konkurrere mod hinanden, på den måde man nu har frikamp. Man 

havde ingen regler, og heller intet beskyttelses udstyr, og de teknikker man trænede, var ikke 

beregnet på at score point, men derimod på at slå en modstander ihjel hurtigt og effektivt. Man 

brugte derfor poomse til at udvikle sine teknikker og til at konkurrere mod hinanden. Hvis man 

sammenligner de forskellige stilarter poomse, kata eller hyung vil man i mange tilfælde finde slående 

ligheder, det kunne tyde op en fælles inspirationskilde.  

Træning af poomse er en uhyre vigtig del af Taekwondo. Når man træner poomse, koncentrere man 

sig kun om den korrekte udførsel af grundteknikkerne. Dette er helt i modsætning til kamp, hvor det 

er vigtigste ikke er udførelsen af teknikken, men derimod om teknikken score point, uanset hvordan 

den ser ud. Kort sagt, det vigtigste i poomse er teknikkerne i sig selv, det vigtigste i kamp er at score 

point.  

I poomse udfører man som nævnt en serie af fastlagte handlinger. Alle bevægelser er forudbestemt. 

Det gælder således om, at alle stande, blokeringer, slag og spark udføres helt korrekt, med god kraft, 

den rigtige timing og rytme, i den rigtige sektion. Det er meget vigtigt, at man virkelig udkæmper 

poomse'en. Udfører man blot handlingerne, uden at forestille sig at de udføres mod en rigtig 

modstander, mister poomse'en enhver mening. En poomse skal have liv. Det er vigtigt at man med 

sin udstråling viser, at det faktisk er en kamp.  

 

Der er følgende regler, når man udføre en poomse:  
 

Man skal altid ende på det sted hvor man startede. Herved viser man præcisionen specielt i ens 

stande.  

Kroppen skal være afslappet, herved bliver handlingerne hurtigere, mere kraftfulde og dynamiske. I 

kontakt øjeblikket skal de anvendte muskler være spændte.  

Den skal udføres rytmisk. Handlingerne skal flyde ind i hinanden på en dynamisk måde. Alle 

teknikkerne skal dog være tydeligt markerede.  

Man skal kende formålet med handlingerne.  

Handlingen skal udføres så realistisk som muligt.  

Inden man udføre en teknik, skal man altid kigge i den retning teknikken udføres. Dette kaldes sison. 

Poomse udgør en væsentlig del af den daglige Taekwondo træning. Man sjkal lære en ny poomse til 

næsten hvert bælte. Det er meget vigtigt at man lære den pågældende poomse helt inden man bliver 

gradueret. Kan man ikke poomse’en, han man ikke lært de teknikker der kræves til bæltet. Man skal 

således beherske em poomse helt, inden man lærer den næste i rækken. Man må aldrig ophøre med at 

træne poomse. Poomse er nemlig  den allerbedste måde at træne grundteknikker på. 

De forskellige stilarter inden for den koreanske kampkunst har hver deres karakteristiske poomse. 

Inden for moderne WTF Taekwondo findes der 3 forskellige poomse serier op til 1. Dan.  

Det er pyun ahn (8 stk.), gi chu (3 stk.) og taegeuk (8 stk.). de 8 taegeuks er de nyeste og danner 

sammen med poomse Koryo grundlag for pensum til 1. Dan i moderne WTF Taekwondo.  

I foreningen Chois venner træner man de 8 taegeuks. 
 

Taegeuk 
 

Ordet er sammensat af ”tae”, der betyder ”store”, og ”geuk” der betyder ”evighed/uendelighed”,  

 taegeuk betyder derfor ”store uendelighed”. Med dette menes, at de 8 taegeuks indeholder alt, hvad 

man har brug for i Taekwondo.  De 8 taegeuks er opbygget efter de 8 gwe’er (også kaldet palgwe). 

En gwe er et trigram bestående af 3 bjælker, som ligger ovenpå hinanden. De kan være ubrudte (----) 
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eller brudte på midten (-- --). Derfor mulighed for 8 forskellige gwe’er. Hver taegeuk er baseret på en 

gwe. 
 

Alle  taegeuks følger gwe’en mønster. 
 

Man starter i A med hovedet rettet mod B. når man starter med at gå til siden, udføres handling altid 

mod venstre og dernæst mod højre. Hvis man står på en ubrudt bjælke, skal man tage 2 skridt til 

siden, er bjælken brudt, skal man tage 1 skridt. 

Som noget karakteritisk for taegeuk og hel filosofien bag ved Taekwondo starter man altid med en 

blokering. Dette illustrerer, formålet med Taekwondo i bund og grund er fredeligt, til at undgå 

konflikter og ikke til at starte dem. Det er et symbol på, at en Taekwondoudøver aldrig angriber først. 

Det betyder ikke KUN, at eleven ikke tager det første skridt til en slåskamp. Taekwondo udøveren 

må heller ikke optræde således, at han provokere til konflikt. 

Desuden skal han forudse, hvor der er risiko for slåskampe og undgå at komme disse steder. Hvis 

man tvinges til en konfrontation, skal man forsøge at undgå at komme op at slås f.eks. ved at tale 

modstanderen fra det. Hvis dette ikke kan lade sig gøre, skal man forsøge at slippe væk. Det bedste 

forsvar er derfor som regl at løbe. Det er kun i yderste nødstilfælde, hvor man ikke på nogen måder 

kan undgå det, at man må bruge Taekwondo. En Taekwondoudøver, der ikke forstår dette, har 

overhovedet ikke forstået meningen med Taekwondo og dermed poomse. 
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Kihap 
 

Kihap er den koreansk betegnelse for det kampråb, som andbvendes i Taekwondo. Kihap er 

imidlertid ikke kun et kampråb. At forklare begrebet kihap på en let og forståelig måde er meget 

svært. Kihap er sammensat af 2 begreber: Ki – livsenergi, hap – koncentration eller forening. Ki er et 

begreb, man finder i såvel koreansk, kinesisk som japansk filosofi. Ki beskrives som den oprindelige 

energi, den energi der har skabt og skaber universet. 

 

Ki findes overalt. Hos mennesket findes ki’en koncentreret i et punkt lidt under navlen, der på 

koreansk kaldes Danjun. Det er de færreste, der er i stand til at kontrollere denne energi. Men man 

ser det f.eks. i situationen, hvor en moder løfter en bil for at befri hendes fastklemte barn. Ved 

intensiv træning er det muligt at opnå en vis kontrol over ki. Men det tager mindst lige så lang tid 

som optræning af kroppens fysiske form. Det, man forsøger med kihap, er at koncentrere ens 

samlede energi i det punkt, hvor der er brug for den, f.eks. til et slag eller spark. Kihap anvendes ikke 

kun i kampkunst; f.eks. en tennisspiller, der server, og vægtløftere bruger rent faktisk også kihap for 

at få mobiliseret alle kræfter. 

 

Som nævnt er kihap ikke kun en lydeffekt skabt af stemmebåndene, men kommer helt nede far 

Danjun, kroppens energicenter. Når man udfører en teknik er det vigtigt at man ikke holder på luften. 

Gør man det, sker der nemlig to ting: 1) man får ikke nok ilt til musklerne og bliver derfor hurtigt 

træt, 2) man er ikke fri i kroppen til at udføre teknikken perfekt. Man skal altså hele tiden trække 

vejret under udførslen af Taekwondo, f.eks. poomse. Som regel foregår det ved at trække vejret ind 

mellem udførelsen at teknikkerne og ånde ud under teknikken. 

 

Hvis man ser lidt praktisk på det, er der flere fordele ved at anvende kihap. Råbet i sig selv har en 

forskrækkende effekt på modstanderen, der i et kort øjeblik bliver bragt lidt ud af kontrol, måske nok 

til at man får held til at udføre ens teknik. Ved at bruge kihap får man en udstråling af selvtillid og 

vilje til at vinde, der kan mærkes af modstanderen, som måske herved bliver usikker. Kihap har over 

for sig selv en forstærkende effekt på selvtilliden. Kihap hjælper en til fuldstændigt at koncentrer sig 

om en ting, f.eks. en gennembrydning, hvor det er helt afgørende for resultatet, at man ikke har andre 

tanker i hovedet eller er usikker på sig selv. Kihap er altså en forening at ens samlede energi, såvel 

fysisk som mentalt, i et kort øjeblik, rettet mod et bestemt mål. 
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Han Bon Kiereugi Håndteknikker. (1 skridts kamp) 
 

1. Step frem på højre ben i Apkoobi- Udfør blokering (momtong bakatmakki) 

og slag mod hagen samtidig. 

2. Step tilbage på højre fod i Dwit-koobi. Lav momtongmakki med højre hånd, step et halvt 

skridt frem og lav (deung-jemeok) Ap-chigi mod modstanderens næseryg. 

3. Step tilbage på højre fod i Dwit-koobi. Lav "anmakki" med venstre hånd. 

Flyt foden over i en Ap-koobi og lav momtong baro jireugi. 

4. Begyndelsen er den samme som nr. 1, bortset fra at man efter slaget nu følger op med en 

"uppercut" til solar plexus. 

5. Step tilbage på højre fod i Dwit-koobi. Lav Hansonnal momtongmakki med venstre hånd, 

grib derefter fat i modstanderens arm/dobok, og træk, samtidig med at man ]aver Hansonna] 

Jebipoom mok chigi (knivhåndsslag mod ha]s) 

6. Step tilbage på venstre fod i Dwit-koobi. Lav Hansonnal momtong makki med højre hånd. 

Grib fat i modstanderens ærme, træk i armen for derefter at lave eolgul sewoon-jumeok 

jireugi (slag med lodret håndstilling mod hovedet) 

7. Step 45' ud på venstre hen i Jochoom-seogi. Lav momtongmakki med venstre hånd, følg op 

med tre slag, første to i momtong og sidste i eolgul. 

8. Step ud til venstre side, således at man kommer til at stå i en venstre beom-seogi. Lav sonnal 

bakatchigi først i momtong (mod nyre) dernæst i eolgul (mod hals) 

9. Step frem på højre ben i Apkoobi. Lav jebipoom mok-chigi over det forreste ben Grib fat 

med venstre hånd og lav eolgul bakat-chigi med den anden hånd. 

10. Step tilbage på højre ben i dwit-koa-seogi. Lav biteuromakki med højre hånd. Grib fat med 

begge hænder omkring armen og "kast" den rundt i en cirkelbevægelse. 

Afslut med Ap-chagi mod hovdet eller palkoop naeryo-chigi mod nakken. 

11. Step tilbage på venstre ben i dwit-koobi. Lav hansonnal momtongmakki med højre hånd. Flå 

med samme hånd ind over øjnene, og afslut derefter med batanson teok chigi (håndrodsslag 

mod hagen) 

12. Step frem på højre ben i apkoobi. Udfør jebipoom mok-chigi, over det forreste ben. Følg op 

med et venstre knæstød (mooreupchigi) , til de nederste ribben. 

13. Step frem på venstre ben i apkoobi. Bloker med biteuro-makki, lad hånden glide over og lav 

sonnaldung an-chigi (omvendt knivhåndsslag) mod hals. 

14. Step tilbage på højre ben i dwit-koobi. Lav hansonal momtong makki med venstre hånd. Drej 

180´ bagom og lav palkoop chigi mod nakken. Sving armen over modstanderens hoved og 

"fej" ham ned. Afslut med slag mod hovedet. 

15. Step skråt ud på venstre ben i apkoobi. Grib fat omkring begge skuldre. Træk i begge skuldre 

samtidig med at man laver yeop-chagi med højre ben mod bagsiden af knæleddet. 

16. Step frem på venstre ben i apkoobi. Bloker med biteuro-makki. Grib fat omkring armen. Lav 

knæstød mod mave, med højre ben. Benet holdes oppe og man følger op med en kort 

apchook dollyo chagi mod skridt. 

17. Flyt højre ben ind foran venstre i en dwit-koa-seogi. Bloker med biteuro-makki. Grib fat 

omkring armen og træk. Udfør samtidig sonnal bakkatchigi med venstre hånd med hals. 

Afslut med venstre knæstød mod nyren. 

18. Sammen start som den foregående. I stedet for knæstød, lave et inderside spark/fejning mod 

bagsiden af modstanderens knæled, samtidig med at man trækker med armene. Afslut med en 

albuelås på modstanderens arm. 

19. Step frem på højre ben i apkoobi. Udfør jebipoom mok-chigi over forreste ben. Tag fat med 

venstre hånd under hagen og højre i håret på modstanderen. Skub hovedet bagover for 

derefter at dreje det venstre om (vær forsigtig). Følg, med begge hænder omkring hovedet, 

modstanderen til jorden. Drej hovedet og sæt venstre knæ på det. Afslut med slag mod 

skridtet. 
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Kombineret hånd & benteknikker. (1 skridts kamp) 
 

1. Step tilbage på højre ben i dwit eller Apkoobi. Lav hansonnal bakkatmakki med venstre hånd. 

Følg op med ap-chagi med højre ben. Sæt benet ned i en højre apkoobi. Afslut med (deung-

jumeok) ap-chigi efterfulgt af momtong jireugi. 

2. Step tilbage på venstre ben i dwit-koobi. Lav momtongmakki med højre hånd. Lav yeop-

chagi med det forreste ben. Sæt benet ned i en joochoom-seogi. Afslut med palkoop-chigi i 

siden. 

3. Step skråt ud på venstre ben i apkoobi. Bloker med biteuro-makki med højre hånd. Lav 

dollyo-chagi med højre ben mod solar-plexsus . Sæt benet ned i joochoom-seogi, og slut af 

med palkoop-chigi mod nyren. 

4. Samme begyndelse som den ovenstående. Efter spark, sættes benet ned bag modstanderens, 

og man fejer ham. Afslut med slag. 

5. Step tilbage på højre ben i kamp-stand. Lav yeop-chagi med det forreste ben, følg op med 

dwit-chagi med højre ben. Sæt benet ned i en apkoobi. Afslut med blokering og slag 

samtidig. 

6. Step skråt ud til venstre side. Lav dollyo-chagi med højre ben mod solar-plexus, følg op med 

venstre ben dollyo-chagi, mod nakken. Sæt benet ned i ap-seogi og afslut med slag. 

7. Step skråt ud til højre side på højre ben. Lav dollyo-chagi med venstre ben mod solar-plexus, 

følg op med højre ben dollyo-chagi, mod hovedet. Sæt benet ned i ap-seogi og afslut med 

slag/blokering samtidig. 

8. Step frem på venstre ben i apkoobi. Bloker med biteuro-makki, med højre hånd. Følg op med 

nakeo-chagi med højre ben mod modstanderens ryg/nyre. Sæt benet ned i en apkoobi med 

ryggen til. Afslut med albue og slag mod skridt. 

9. Step tilbage på højre ben i dwit-koobi. Bloker med hansonnal makki med venstre hånd. Lav 

an-chagi med højre ben. Fald frem i dwit-koaseogi. Afslut (deung jumeok) ap-chigi. 

10. Step tilbage på venstre ben i dwit-koobi. Bloker med hansonnal makki med højre hånd. Lav 

med forreste ben yeop-chagi mod ribben. Sæt benet ned i joochoom-seogi, og lav albue stød 

mod nyren. 

11. Step tilbage på venstre ben i dwit-koobi. Bloker med hansonnal makki med højre hånd. Flyt 

den bagerste fod i ind foran modstanderens fod. Støt på jorden med hænderne mens man 

"sparker" ind på  modstanderens knæhase. Drej kroppen rundt og lav en nedtagning. afslut 

med dollyo-chagi mod modstanderens nakke. (se videobånd) 

12.  Step tilbage på højre ben i dwit-koobi. Bloker med momtongmakki med venstre hånd. Sæt 

bagerste fod om bag modstanderens forreste ben. Støt med hænderne, samtidig med at man 

laver spark mod modstanderens mave, med forreste ben. Fortsæt rotationen og lav på denne 

måde en nedtagning. Afslut med dollyo-chagi mod modstanderens ansigt. 

13. Step ind forbi modstanderens forreste ben mod højre ben, end i joochoom-seogi. Bloker med 

højre hånd momtongmakki. Sørg for det højre ben er bagved modstanderens, drej derefter 

kroppen venstre rundt samtidig med at man laver spark med hælen mod modstanderens mave 

(næsten magen til de to foregående). Afslut med dollyo-chagi mod hovedet (liggende). 

14. Indgangen følger samme princip som den ovenstående, det hele foretages blot modsat (dvs. 

venstre hånd og fod). Lav nedtagning på samme måde som den som i nr. 11, i stedet for at 

afslutte med spark, holder man modstanderen i en benlås. 

15. Step tilbage på venstre ben i dwit-koobi. Bloker med hansonnal-makki. Sæt venstre fod om 

bag modstanderens forreste ben. Støt med venstre hånd mod jorden, samtidig med at man 

laver et spark/skub mod modstanderens knæ, således at han falder (dvs. en nedtagning). 

Afslut med hælspark mod skridt.  

16. Step frem på venstre ben i apkoobi. bloker med hansonnal-makki. Lav knæstød med højre 

ben mod solarplexsus. Hold benet oppe, og lav nedtagning ved at lave yeop-chagi mod 

knæhasen. Afslut med slag mod hovedet. 
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17. Step indover modstanderens forreste ben med højre ben, således at man ender i joochoom-

seogi. Bloker med venstre hånd momtong-makki. Bøj herefter forover, med ryggen til 

modstanderen, og grib med begge hænder om modstandernes forreste fod. "Træk" i foden 

således at modstanderen falder. Afslut med venstre ben yeop-chagi mod hovedet. 

18. Step frem på højre ben i apkoobi. Bloker og lav palkoop dollyo-chigi mod hovedet samtidig. 

Spring tilbage samtidig med at man med venstre ben laver twieo-dwit-chagi, mod maven. 

19. Step tilbage på højre ben i dwitkoobi. Bloker med batanson makki. Lav momdollyo hooryo-

chagi med venstre ben. Land med benet på samme sted, og følg herefter op med dollyo-chagi 

mod maven. 
 

Sam Bon Kiereugi. (3 skridts kamp) 
 

1. Step tre gange tilbage i dwit-koobi og bloker med momtong-bakkat-makki over foreste hen, 

første gang på venstre ben. Afslut i apkoobi med momton-harro- jireugi. 

2. Step tilbage tre gange i dwit-koobi og bloker over foreste ben med anpalmok- momtong 

bakkalmakki, første gang på venstre ben Flyt derefter den arm man blokere med rundt om 

modstanderens, således at man laver en albuelås. Afslut mad slag mod de nederste ribhen. 

3. Step tilbage i dwit-koobi og bloker med hansonnal momtongmakki, over foreste ben, første 

gang på højre ben. Afslut med sonnal-bakal chigi mod modstanderens hals, med den arm 

man lige har blokeret med. 

4. Step tre gange tilbage i dwit-koobi og bloker med momtongmakki over dlet føreste ben, 

tørste gang tilbage på venstre ben Afslut ved at steppe over i apkoobi og lav palkoop dollyo-

chigi, mod de nederste ribben 

5. Step tre gange tilbage i apkoobi og bloker med bakkat-makki over det IOrreste ben, forsrte 

gang på venstre ben. Afslut ved at gribe fat om modstanderens krave, og lav mooreupchigi 

mod solar plexsus. 

6. Step tre gange tilbage i apkoobi og bloker over modsat ben med hansonnal hiteureomakki, 

forste gang på venstre ben Sæt derefter hojre ben ind foran modstanderen, tag fat omkring 

modstanderens hof'te og lav et hoitekast Afslut med alhuelås på modstanderens arm (se 

video) 

7. Step tilbage to gange i dwit-koobi, med hansonnal-momtongmakki over forreste hen, forste 

gang på venstre ben. Tredje gang stepper man på højre ben skråt ud til venstre og blokerer 

med batanson momtongmakki. Afslut med dobon lireugi og momtong dollyo-chagi mod 

maven. 

8. Step tilbage tre gange i apkoobi med eolgul eotgeoreo-makki, første gang på højre hen. Grib 

derefter tht omkring armen og kast armen rundt i en stor cirkelbevægelse Afslut med ap-

ehagi mod hovedet. 

9. Step tilbage tre gange i dwit-koobi med hansonnal bakkat-makki over forreste ben, første 

gang på hojre hen. Før derefter venstre arm rundt om modstanderens, således at man laver en 

albuelås, som i nr.2. Grib på samme tid fat med højre arm omkring modstanderens nakke. 

Afslut med mooreupehigi mod solar plexsus 

10. 10 - 17 Disse teknikker er valgfri. Det er op til den enkelte at vælge eller finde på, hvilke 

teknikker han/hun onsker at lave. Samtidig bør eleven også kunne argumentere for valget 

afteknikker (herunder formål med teknik effektiviteten samt i hvor høj grad den er realistisk 

som selvforsvar) Det anbefales dog at vælge nogle teknikker. hvor man på tredje slag stepper 

ud til siden, og udfører en teknik herfra. Teknikkerne så vidt muligt bør indeholde både 

indgå slag og spark. 
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Ordliste: Tiltaleformer 
 

Suh-ryon-seng (su ryong sjing) Elev  Cho kup cha (cho kup tja) Nybegynder hvid bælte 

Chogyo nim (tokjo nim) Træner under 1. Dan Ju kup cha   Elever under 4. Kup 

                       (toga nim) 

Kyosa nim (kjosa nim) Træner 1. – 3. Dan ko kup cha  Elever 4. – 1. Kup 

Sabeom nim  Instruktør 4. – 7. Dan Ju Dan cha  Elever 1. – 3. Dan 

Beomsa nim (Bomsa nim Instruktør 8. – 10. Dan Ko Dan cha  Elever 4. – 10. Dan 

Kwanjang nim  Skolens leder  kuk vha kyosa/Sabeom Højst gradueret instruk. 
 

Ord liste: udstyr  
 

Dobog (dobåk)  Dragt  Sang i  Overdel til dobog 

Hoo goo (huugoo) Kampvest  Ha i  Bukser til dobog 

Saapodai (sapodaj) Skridtbeskytter  Tii  Bælte 

 

Ordliste: Kommandoer 

 
Kyong-ne (kjungne) Hilse / bukke  Char yang (tja tjang)  Venstre om 

Chatyot (tadot)  Indtag hilsestand Who yang who  Højre om 

Yeol chung cheot (jul  indtag rør  cha yang wu  Front mod hinanden / 

sjung sho)      træneren 

Palchagi joonbi  Indtag kampstand Dirro dorra  180grads vending 

Joonbi  klar  Sijak (si-tjak)  Begynd 

Geuman (kamar) Stop  Kalyeo (kaljoh)  Break / pause 

Gyeorgi joonbi  Klar til at kæmpe Ge-sok (keh-så)  Fortsæt 

Paql Baro  Skift arm  Syeo / Zuu (sjuu) Slapaf 

 

Ordliste: Retninger / bevægelser / figurer 
 

Ap  Front / fremad  Mit  Under 

Dwit  Bagside / baglæns wi  Over 

Yeop (jåp)  Side / sidelæns  Bandae (bandæ) Samme 

An  Inderside / indadgående Baro  Modsat 

Bakat (bakkat)  yderside / udadgående Dolgi  dreje 

Naeryo nærryoh Nedadgående  pyeojeok (pjø dtjok) Plet 
Ollyo (åljo)  Opadgående  Deung (dung)  Omvendt 

Arae (arrah)  lav sektion  Hechyeo (hætjo) Adskille 

Momtong  midter sektion  Dollyo (doljo)  Cirkel 

Eolgool (øjgul)  Høj sektion  Twieo  Flyvende / springende 

Oen (veenn)  Venstre 

Oreun (orion)  Højre 

 

Ordliste: Tal 
 

Il (ild) Første Hanna  1 Yeol hanna 11 Soo-mool hanna    21 

Yi (ji) Anden Dool 2 Yeol dool 12 Seo-reun  30 

Sam Tredje Set 3 Yeol set 13 Ma heun 40 

Sah fjerde net 4 Yeol net 14 Syin 50 

Oh Femte Tasut 5 Yeol tasut 15 Ye soon 60 

Yook  (juk) Sjette Yasut 6 Yeol yasut 16 Il heun 70 

Chil (tjiil) Syvende Ilgop (ilkup) 7 Yeol ilgop 17 Yeo deun 80 

Pal Ottende Yeodeol 8 Yeol yeodeol 18 Ah heun 90 

Gu (ko) niende Ahop  9 Yeol ahop 19 Beak 100 
Sip (sjip) Tiende Yeol 10 Soo-mool 20 Chun 1000 
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Ordliste og figure: Legmesdele 

 
 

 

Pal  Arm  Mom  Krop 

Palkup  Albue  mori  Hoved 

Palmok  Underarm  Gwi  Øre 

Son  Hånd  Noon  Øjne 

Sonmok  Håndled  ko  Næse 

Batangson  Håndrod  Inchung  Lige under næsen 

Sonbadak  Håndflade  Teok  Hage 
Sonnal  Håndkant  Mok  Hals 

Sonnal deung  Omvendt knivhånd Okae (okaei)  Skulder 

Sonkeut (sånkjåt) Fingerspidser  Kwon /Joomok  Knytnæve 

Mooreup Knæ  Agumson  Rumding mellem 

 tommel- og pegefinger 

Bal  Fod  Gaseum  Bryst 

Malmok  Ankel  Myoungchi (my-ong-tji) Solar plexus 

Balnal  Fodkant  Danjeon (dandjum) Mellem gulv 

Baldeung  Vrist  Hori   Hofte 

Balbadak  Fodsål  Nangsim  Skridt 

Apchook  Fodballe  Dari  Ben3 

Dwichook  Hæl  Kang i  Skinneben 
Balkeut  Tåspidser  Tae  Fod 

 

Ordliste: Diverse 

Do  Vej/kunst/system Tae  Store evighed 

Moo do  Kampkunst  Geuk  Evighed 

Doobon   Dobbelt  Gawi  Saks 

Eotgeoreo  Kryds 


