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Hvornår begyndte du at træne taekwondo? 
Som 13 årig i JangJang på østsiden af Korea  

Hvor meget trænede du i dine yngre dage? 
Mandag til lørdag -  1½ time hver dag.  

Hvordan var din opvækst? 
Opvæksten var hård. Der var megen fattigdom og sygdom og lige efter jeg startede i 
1. klasse som 7 årig startede Koreakrigen, hvilket gav et stort afbræk i skoletiden.  

Hvornår og hvordan mødte du din kone? 
Jeg mødte min kone i BiBong ved et kirkearrangement hvor jeg fungerede som 
assistent for min præst. Vi blev gift den 26/2 1972 i Korea.  

Hvor står din familie i forhold til din kampkunst? 
I starten i Korea var taekwondo (Tang Soo Do - Moo Duk Kwan) lidt ilde set og min 
familie så også lidt skævt til idrætten. Først senere blev den meget anerkendt overalt. 
Kun min datter har trænet Taekwondo. Eller har familien været en naturlig del af mit 
taekwodno-liv.  

Kan du fortælle lidt om hvad forskellen er mellem at træne TKD i Danmark og i 
Korea? 
Tidligere var sportstaekwondo den mest benyttede i Danmark/Europa hvorimod i 
Korea var det kampkunsten med respekten/den hårde disciplin der blev dyrket. I dag 
ser det ud til at være lidt omvendt generelt set. 

Har du selv kæmpet/konkurreret ?  
Da jeg var aktiv kæmper kæmpede vi kun venskabsstævner i regionale områder, hvor 
jeg deltog. Her både vandt og tabte vi som del af et hold, da der kun kæmpedes som 
hold. Transporttid på 8-10 timer hver vej afholdt os fra at komme til andre mere 
nationale arrangementer. Udstyrsmæssigt var det også lidt spændende f.eks. at benytte 
Kenpo-udstyr til at kæmpe i.  

Hvem er din mester?  
I rækkefølge er mine mestre: Hwang Kee, Ji Sang-Seop, Kim Bong-Cheol og Lee 
Seung-Jik. Hvor Hwang Kee er mesteren for os alle.  

Har du trænet/træner du anden kampsport end taekwondo?  
Jeg har trænet judo i 2 år og boksning i 1 år. 

Lægges der vægt på de samme ting til en højbælte-graduering i Korea og DK? 
Der lægges vægt på de samme ting. Jeg mener dog kvaliteten i Europa er bedre lige 
nu. Mange koreanere (læs for mange) går op til graduering og det betyder bl.a. at ved 
sortbæltegradueringerne i Kukkiwon er dumpeprocenten kommet over 20%.  

Hvordan har du forberedt dig til din 9. dan grad.? 
Udover fysisk forberedelse, hjemmefra og lige før gradueringen i Seoul, har jeg 
gennem et halvt år forberedt et cv over mit Taekwondo liv med statistik over mine 
elevers gradueringer samt skrevet en rapport på små 50 sider til aflevering og 
godkendelse inden selve gradueringen.  

 



Der må være meget at fortælle om din 9. Dan graduering ? Du blev skadet, men 
gennemførte og fik højeste karakter. Hvordan var det?  
Hvordan føltes det? Dagen inden var Claus Henriksen (skulle til 6.dan) og jeg i 
Kukkiwon og aflevere og få godkendt vore afhandlinger. Selve gradueringsdagen var 
psykisk hård. Det var en meget alvorlig graduering. Vi startede som en stor gruppe 
med alle grader og blev kørt gennem i ca. 1 time. Claus Henriksen var virkelig god 
ved denne graduering. Herefter blev vi delt op i grader og vi var 3 der skulle i en sal 
til 9. dan graduering med tre censorer. Det viste sig at en af deltagerne allerede var 
sorteret fra, så vi kun var 2 tilbage der skulle gradueres. Efter yderligere en time med 
poomsae graduering var det hele overstået. Jeg havde en fin og stolt følelse, da alle 
censorer kom og lykønskede med stor respekt og ros for indsatsen. 

Hvad betyder det for dig at bestå til 9. dan? 
Det var mit endelige mål med de mange års træning og instruktion. Så på en måde er 
jeg både glad og lykkelig over 9.dan men også trist over at rejsen til målet er færdig.  

Fortæl om forskellen mellem din 8. og din 9. dan graduering. 
8.Dan fik jeg efter gammel model, hvor man ansøgte hos Kukkiwon. Jeg havde 8.Dan 
Moo Duk Kwan og afleverede og ansøgte om WTF-grad. til 8.dan. I dag skal man til 
Korea til graduering.  

Hvad med 10. dan? Er det et mål? Er det muligt? 
Kun stiftere af systemet kan opnå 10.dan og der er i dag kun 5 der har graden. Efter 
min graduering er der 49 der har 9.dan udenfor Korea, så det er ikke mange.  

Du har trænet mange TKD-elever gennem årerne, både i Korea og DK. Hvad er 
forskellen på de danske elever du trænede da du kom til DK og så dem du 
træner idag? 
Niveauet i Danmark var dårligt i starten, men gennem invitation af dygtige 
instruktører/udøvere til f.eks. kampstævner og lejre kom der hurtigt fart i udviklingen. 
I dag er det tekniske niveau utroligt godt i Danmark. Men der mangler stadig 
forståelse/erfaring for ting som Taekwondo-etik, moral og etikette. Det skal vi være 
meget opmærksomme på fremover.  

Dit syn på DTaF som det er idag? 
Jeg håber på et mere roligt og succesfuldt samarbejde klubber imellem. Tingene 
fungere godt med den nye struktur og mere åbenhed i beslutningerne.  

Nu har du haft 25 års jubilæum i Danmark. Hvad har du af planer? 
Jeg vil fortsætte som nu og holde kontakten til hele taekwondo familien jeg har i 
Danmark.  

Har du et mål/standpunkt med din TKD? 
At min taekwondo filosofi føres videre at eleverne. At næste generation fører tingene 
videre i en god ånd og i de netværk vi har i dag bl.a. Choi's Venner og DTaF. 
Samarbejde og respekt skal præge fremtiden for DTaF og Taekwondo i Danmark. 


