
  

Jeg kan:  

 Tælle til 4 på koreansk (Hanna, dul, set, net) 

 Stå i Moa-seugi (Fødderne samlet) 

 Stå i Apkoobi (Lang stand - forreste ben bøjet, bagerste strakt) 

 Lave en Arae hechyomakki (Lav dobbeltblokering ud til siderne) 

 Lave en Jireugi (Slag fra hoften) 

 Lave en Ap-chagi (Front spark) 

 Holde en sparkepude for en træningskammerat 

 

Den gode udøver: 

 Udviser respekt for trænerne og kammeraterne 

 Mobber/driller ikke i klubben - da det er strengt forbudt 

 Bruger ikke taekwondo mod andre børn udenfor træning 

 Opføre sig ordentligt - lytter når der bliver vist teknik 

 Hilser på flaget når jeg går ind i salen 

 Kan stå rigtigt på start-række 

 Ved at Dobok betyder dragt 

 Anvender Ki-hap 

 



  

Jeg kan:  

 Stå i en Naranhi-seugi (Parallelstand) 

 Stå i en Ap-seugi (Kort stand) 

 Lave en Gibon-joonbi-seugi (Indtage klarstand) 

 Lave en Arae-makki (Blokering i lav sektion) 

 Lave en An-chagi (Indadgående strækt-ben-spark) 

 

Den gode udøver: 

 Kan teknikkerne op til dette bælte 

 Er stille under træning når jeg skal være det  

 Kender metoder i tilfælde af overgreb fra større person 

 



  

Jeg kan:  

 Tælle til 6 på Koreansk (Hanna, dul, set, net, tasut, yasot) 

 Stå i Joochom-seugi (Lille hestestand, fødderne parallelle) 

 Lave en Baro jireigi (Slag over bagerste ben) 

 Lave en Bandae jireugi (Slag over forreste ben) 

 Lave en Bakat-chagi (Udadgående strækt-ben-spart) 

 Lave en Baldeung dollyo chagi (Cirkelspark med vrist) 

 

Den gode udøver: 

 Kan teknikkerne op til dette bælte 

 Kan anvende metoder i tilfælde af overgrab fra større person  

 Stiller sig klar ved Charyeo som betyder indtag hilsestand  

(Fødderne samlet og hænderne ned langs siden) 

 Hilser ved Kyeongne "kjong-ni" som betyder hils/buk 

 Vender ved Dirro Dorra som er (180 graders vending) 

 



  

Jeg kan:  

 Tælle til 8 på Koreansk (Hanna, dul, set, net, tasut, yasot, ilkup, jodul) 

 Lave en Momtong makki (Midtersektionsblokering) 

 Lave en Eulgul makki (Højsektionsblokering) 

 Lave en Doo-baldangsang chagi (Spring spark - hvor første ben snyder) 

 Selv binde mit bælte (Som går en gang rundt om maven) 

 

Den gode udøver: 

 Kan teknikkerne op til dette bælte 

 Rydder op efter mig selv 

 



  

Jeg kan:  

 Tælle til 10 på Koreansk (Hanna, dul, set, net, tasut, yasot, ilkup, jodul, 

ahope, jool) 

 Lave en Doobon montong jireugi (Dobbelt slag) 

 Lave en Ap-nero-chagi (Stræk-benspark lige op og lige ned) 

 Kæmpe med en træningskammerat - step og spark  

 

Den gode udøver: 

 Kan teknikkerne op til dette bælte 

 Være fokuseret under træningen 



  

Jeg kan:  

 Dwit-koobi (Sidestand - Bøj i bagerste knæ, vægt 70%/30%) 

 Stå i en Na-chooe-seugi (Dyb Stand) 

 Lave en Ieo-chagi (To ens spark lige efter hinanden med forskellige ben) 

 

Den gode udøver: 

 Kan teknikkerne op til dette bælte 

 Træner på Mon øvet for at få rødt-bælte og derover  

(dispensation ved særlig tilfælde) 

 Hilser på instruktøren og flag når jeg står som højre fløjmand 

 



  

Jeg kan:  

 Lave et flyvende spark hvor jeg rammer en pude i luften  

 Lave en Han bon kiereugi  

 Lave en Yeop chagi (Side spark hvor der rammes med knivfod og hæl) 

 

Den gode udøver: 

 Kan teknikkerne op til dette bælte 

 Kan svare på spørgmål under træningen  

 Ved at han-bon-kiereugi betyder et-skridts-kamp 



  

Jeg kan:  

 Lave en Deung Joomeok Ap Chigi (Front Slag – omvendt knoslag) 

 Lave hansonnal momtong makki (Enkelt knivhånds blokering) 

 Lave leo-sekeo-chagi (To forskellige spark lige efter hinanden med forskellige ben) 

 Lave tre forskellige Han bon kiereugi 

 Gå Gi Chu Il Pu med min træner 

 

Den gode udøver: 

 Kan teknikkerne op til dette bælte 

 Viser mig som et godt forbillede og være en god kammerat for alle  

 Hjælper dem der ikke har så højt et bælte som jeg 

 



  

Jeg kan:  

 Lave en Momdollyo-chagi (Dreje kroppen spark) 

 Lave en Sam bon kiereugi 

 Kæmpe en kamp med en træningskammerat med vest 

 Gå Gi Chu Ih Pu med min træner 

 

Den gode udøver: 

 Kan teknikkerne op til dette bælte 

 Viser mig som et godt forbillede og være en god kammerat for alle  

 Hjælper dem der ikke har så højt et bælte som jeg 

 Ved at sam-bon-kiereugi betyder 3-skridts-kamp 

 



 

Jeg kan:  

 Lave en Dwit-chagi (Bagud spark) 

 Lave en Kyukpa (gennembrydning) på en knæk-plade 

 Gå Taeguek il-jang sammen med min træner 

 Huske og vise alt det som jeg har lært til de andre mon-bælter 

 

Den gode udøver: 

 Kan teknikkerne op til dette bælte 

 Viser mig som et godt forbillede og være en god kammerat for alle  

 Hjælper dem der ikke har så højt et bælte som jeg 

 Hjælper de andre mon børn sammen med træner og hjælpetrænerne på 

det alm. mon hold 

 Ved hvad det vil sige at gå på junior holdet 

 Kender betydning at få sort mon (Mulighed for at springe 10 KUP over) 

 


