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Hosinsul i Sim Uu
I Sim Uu Taekwondo, er det blevet besluttet af en enig danfortræner gruppe at vi ønsker at rette lidt 
mere fokus mod et længe overset område i taekwondo, nemlig selvforsvarsdelen – også kaldet  
Hosinsul på Koreansk.
Derfor er dette lille dokument et middel mod at få indarbejdet netop selvforsvar mere i den daglige 
træning rundet om i klubberne, men også som et større fokus punkt til selve dangradueringen.
Dokumentet her tager derfor udgangspunkt i de 5 positioner som vi vælger at tage ind som de  
primære fokus punkter i forhold til Hosinsul.
Situationerne her i dette dokument, skal derfor gerne virke som en samlet indgangsvinkel til alle elever 
i Sim Uu samt alle klubber i Sim Uu, som et udgangspunkt når der skal trænes selveforsvar.

Tanken er at når du, som elev eller som indstiller ude i klubben, tager udgangspunkt i disse situationer 
og selv oparbejder nogle mulige frigørelser eller tiltag som vil gøre dig i stand til at slippe fri fra netop 
disse situationer. 
Hvordan dette sker, er mere eller mindre op til den enkelte elev eller klub at formidle et fornuftigt 
respons på disse viste angreb. 
I Sim Uu regi vil der som et udgangspunkt også blive lagt mere vægt på træningen af disse situationer.

 Situation nummer 1
 Stående frigørelse fra håndledsgreb
 Enten som her hvor der arbejdes på kryds, eller 
 evt. hvor der arbejdes lige over.

 Situation nummer 2
 Frigørelse fra greb i kraven 
 Som vist på billedet her, hvor der er taget fat med 
 begge hænder i kraven, forfra.
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 Situation nummer 3
 Frigørelse fra kvælertag
 Som vist på billedet her, udøves der her kvælertag
 forfra, med begge hænder.

 Situation nummer 4
 Frigørelse fra omklamring bagfra
 Her bliver personen angrebet bagfra med omklamring,
 hvor begge arme er låst fast i angriberens greb.

 Situation nummer 5
 Liggende frigørelse fra kvælertag
 Personen der ligger på ryggen her angribes af 
 en person som sidder ovenpå den liggende.
 Der angribes med kvælertag, og den liggende
 persons arme er frie.


