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Brugen af dette pensum. 

Til hver bæltegrad er der i dette pensum nævnt et antal håndteknikker, benteknikker og stande. Dis-
se 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 så-
ledes ikke, at nybegynderen eksempelvis udfører et frontspark lige så perfekt som den sortbælte-
graduerede.  

Pensum er bygget op af en række teknikker, der skal kunne demonstreres til hver bælte grad. Til de 
fleste bælte grader skal man også kunne en Taeguek eller Poomse.  

Man skal også kunne bruge sine nye teknikker, derfor er der til hvert bælte, krav om at kunne vise 
en selvforsvarsteknik, at kunne demonostre at man kan slå/sparke hårdt med en teknik, samt et ele-
ment af en konditionstest hvor vi bruger nogle af de nye færdigheder. 

Til de højere bæltegrader kommer du også til at kæmpe på forskellige måder. 

Målet med pensum er at træne udøverne til at blive dygtige taekwondo udøvere, og at sætte udøver-
ne i stand til at løse situationer, hvor andre ønsker at skade dem. Pensum er certificeret af World 
Combat Association, for at sikre vi kan leve op til dette. 

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 nødven-
dig 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 under-
viser 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.  

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 vir-
kelige liv. Det er klart at man som Taekwondoudøver har en relativ fordel over for den utrænede. 
Som Taekwondo-udøver er det 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. 
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Graduering 

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

• Siden sidste graduering, skal der være gået et vist tidsrum. Minimumskravene kan ses i ne-
denstående 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 kvalifikationer som kræves. Har man ikke det, må man træne ind-
til 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 

• Evnen til praktisk at anvende sine teknikker 

• Teoretisk viden 

• Kampånd / gejst / udstråling / Ki. 

Dette er dog ikke gældende for MON-bælter, her er det kun tids perioderne der er gældende da kra-
vene er meget løse.  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Kompetence krav 
Nedenstående tabel er en opsummering af de praktiske kompentence man skal kunne til hver bælte-
grad. 

Bæltegrad Teknik - Appli-
kation

Forsvar imod 
HAOV

Kraft teknik, 
testes på pu-
der 

Selvforsvars-
kompetence

Konditions-
element

10. Kup Nareyo Makki Håndledsgreb - 
træk


Lige slag, med 
knyttet hånd og 
håndrod

Skabe afstand 
- forstå betyd-
ningen af af-
stand

1 min med 
“blitz” tre hån-
drods og en 
hammerfist

9. kup Olyo Makki Krave greb Apchagi, 

Dollyo chagi

Dæk af ifht an-
greb

Coopers farver

1 min med ap-
chagi, 1 min 
med dollyo

8. kup Olyo Makki Skub/svingslag Mejumeok tek-
nikker

Faldteknik

Nødværge ret-
ten

Cirkel pad dril, 
med pad i cen-
trum, 2 minut-
ter

7. Kup Sonnal Makki Mod ligeslag 
og svingslag

Yeop chagi
 Bevæge fra 
åben til lukket 
side


Sportskamp

1 minut i an-
greb

1 minut i for-
svar

6. Kup Jebbipoom 
mok chigi

Mod 
svingslag / 
jamme hånd 2

Palkoop tek-
nikker


Helikopter 
gulvkamp, Rej-
se sig taktisk

1 minut som 
helikopter - slut 
af med getup

1 minut med 
nærkamps tek-
nikker på skjold

5. kup Nareyo Makki 
overgang til 
mejumeok na-
reyo makki

Fra Clinch tag 
initiativ, slå 
først

Dwit chagi Slå først, kunne 
forklare hvor-
når, og hvorfor 
man slår først

De tre top posi-
tioner

1 minut med 
clinch gå efter 
greb

1 minut clinch 
gå efter ryg

1 minut med 
clinch gå efter 
slag

4. kup Area Hechyo 
makki

Panik Makki Moreup chigi Let kamp med 
handsker

2x 1minut med 
let kamp (hjelm 
og bokse 
handsker)

3. Kup 1. Håndrod-
blokering 
med støtte


2. Momtong 
Hechyo 
makki

1. Dbl. Krave-
greb


2. Forsøg på 
dbl. krave-
greb 

Momdollyo 
chagi

Fase 2
 Tabatta med 
sparke kombi-
nationer
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2. Kup 1. Oe santul 
makki


2. Hansonal 
makki

1. Mod spark

2. Forsøg på 

omkralm-
ring

Flyvespark Kamp mod fle-
re

- som til gra-

duering

- Stik af

Kamp imos 
flere: 2 ture per 
person

- stik af

- På tid

1. kup 1. 180 graders 
sonal bakat 
chigi


2. Sonal 
areamakki, 
kaljebi, 
spark

1. Træk bagfra

2. Kvæler for-

fra

Break test Kvælertag

Beskytte andre

2 minutter med 
slag kombina-
tioner

1 minut angry 
wasp

2x1 minut 
sportskamp

1. Dan Find selv på 
apps

Låse - Kunne 
vise 4 udvalgte 
låse 

Gulvkamps 
kata

1 minut gulv-
kamps kata

Pyramide drill

2x2 minutter 
sportskamp

2. dan Find selv på 
apps

Kniv

Nedtagninger - 
Kunne vise 4 
nedtagninger 
der demonstrer 
forskellige prin-
cipper

Fase 3 Beskytte flere 
på tid

Kamp mod fle-
re i udstyr

2 minutters 
paddril

3. dan Find selv på 
apps

Lav en komplet 
serie af apps til 
en taeguek/ 
poomsae 

Gulvkamp

1 ground and 
pund

2 kvæler fra 
mount

3 kvæler fra 
siden

4 Komme fri fra 
guard

5 Kommer fri 
fra mave posi-
tion 

Gulvkamps-
kata

2x1 minutter 
Angry Wasp 
1 minut med 
positions drill, 
hok jab cross 
2 minutter 
med slå på 
puder, mand 
tre laver ned-
tagning - og 
en lås kom fri 
op og slå igen 

Bæltegrad Teknik - Appli-
kation

Forsvar imod 
HAOV

Kraft teknik, 
testes på pu-
der 

Selvforsvars-
kompetence

Konditions-
element

Side �  af � 	 Rev dec 20196 22



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


Slag: 
Momtong Jiregui	 	 Lige slag i midter sektion - kan også udføres høj og lav


Blokeringer: 
Naeryo-Makki		 	 Nedadgående blokering

Momtong Anmakki	 	 Indadgående Midter sektion blokering

Olyo Makki	 	 	 Opdagående blokering

Arae hechyo Makki	 	 Lav adskille blokering


Spark 
Ap chagi	 	 	 Front Spark

An chagi	 	 	 Indadgående strakt spark

Bakat Chagi	 	 	 Udad gående starkt spark

Naeryo-chagi	 	 	 Nedadgående strakt spark


Stande:

Ap seogi	 	 	 Kort Stand

Apkoobi	 	 	 Lang Stand

Joochom seogi	 	 Heste stand

Gibon-Joonbi-Seogi	 	 Klar stand

Moa-seogi	 	 	 Samlet fødder stand

Dwitchook moa seogi		 Samlet hæle stand

Naranhi Seogi		 	 Paralelstand

Pyeonhi Seogi		 	 Hvilestand


Kraftgenering:

Lige slag med Knyttet hånd, og håndrod


Applikationsteknik 
Nareryo-Makki


Forsvar imod 
Håndledsgreb


Selvforsvarskompetence 
At skabe afstand , forstå betydningen af afstande


Grundlæggende færdigheder: 
Lave Kihap

Kunne hilse og bukke

Binde bælte


Konditionstest: 
1 min med “blitz” tre håndrods og en mejumeok


Ordliste til bælte
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PENSUM TIL: 9. KUP – GULT BÆLTE 

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

Slag:

Dollyo Jireugi	 	 	 Sving slag


Blokering: 
Bakat Makki	 	 	 Udadgående blokering

Sonnal Bakkat Makki	 	 Udadgående Blokering med Knivhånd

Sonnal An Makki	 	 Indadgående Blokering med Knivhånd


Spark:

Baldeung Dollyo chagi	 Cirkel spark med vristen


Taeguek 
Il Jang (1. Taguek)


Kiergui:

Han Bon Kiergui


Kraft generering 
Apchagi og dollyochagi


Applikationsteknik: 
Olyo gul makki


Forsvar imod: 
Kravegreb


Selvforsvarskompetence 
At kunne dække ansigtet ifht angriberens våben

Coopers farvekoder, hvid, grøn, gul, rød

(I apendix Coopers Farvekoder) 


Grundlæggende færdigheder 
Tælle til 10 på koreansk

Opførelse i dojangen


Konditionstest 
1 min med apchagi, 1 min med dollyo


Ordliste til bælte
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PENSUM TIL 8. KUP - ORANGE BÆLTE 

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

Slag:

Sonnal eolgul bakatchigi	 	 Udadgående slag med knivhånd

Sonnal eolgul anchigi 		 	 Indadgående slag med knivhånd i høj sektion

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


Blokeringer 
Sonnal momtongmakki 	 	 Knivhånds blokering

Hansonnal momtong bakatmakki 	 Enkelt knivhånds blokering

Anpalmok momtong bakatmakki 	 Udadgående blokering med inderside af underarm.


Spark 
Yeop-chagi 	 	 	 	 Sidespark

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

Mooreupchigi 		 	 	 Knæspark/slag

Mooreup Dollyo Chigi		 	 Cirkel Knæspark


Stande 
Dwit-koobi 	 	 	 	 Sidestand


Taeguek/poomse 
Taeguek YI jang (2. Taeguek)


Kiergui:

Hanbon

Saebon


Kraftgenerering 
Me-jumeok teknikker


Applikationsteknik 
Olyo makki


Forsvar imod 
Skub eller svingslag


Selvforsvarskompetence 
Faldteknik

Nødværgeretten (I Apendix)


Grundlæggende færdigheder 
Kendskab til målområder

Kendskab til afstande - sparke, slag, og bryde samt sikker afstand


Konditionstest 
Cirkel pad dril, med pad i centrum, 2 minutter


Ordliste til bælte
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PENSUM TIL: 7. KUP - GRØNT BÆLTE 

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

Slag 

Jebipoom mok-chigi 		 	 Slag mod hals - Svaleteknik

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

Pyeonson-keut seweo chireugi 	 Fingerstik m. lodret håndstilling


Blokeringer 
Batangson momtong nulleomakki 	 Nedadgående blokering med håndrod

Hansonnal momtong yeopmakki 	 Enkelt knivhånds blokering til siden


Spark 
Dwit-chagi 	 	 	 	 Bagud spark

Bandal-chagi 		 	 	 Halvmånespark / Kampspark

Mileo-chagi 	 	 	 	 Skubbe spark


Stande 
Na-chooeo-seogi 	 	 	 Dyb stand


Taeguek/poomse 
Taeguek Sam Jang - 3. Taeguek


Kiergui 
Hanbon

Saebon

Sportskamp


Kraftgenering 
Yeopchagi


Applikationsteknik 
Sonnal makki


Forsvar imod 
Mod slag


Selvforsvarskompetence 
Bevægelse fra åben til lukket side


Grundlæggende færdigheder 
Kendskab til Taekwondos Historie


Konditionstest 
Sportskamp

1 minut i angreb

1 minut i forsvar


Ordliste til pensum 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PENSUM TIL : 6. KUP. - BLÅT BÆLTE 

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

Slag 

Me-jumeok momtong naeryo-chigi 	 	 Nedadgådende slag m. ydersiden af knyttet hånd

Palkoop dollyo-chigi 	 	 	 	 Cirkel albueslag

Palkoop pyojeok-chigi 	 	 	 Albue pletslag

Yeop-jireugi 	 	 	 	 	 Sideslag


Spark 
Biteureo-chagi 	 	 	 	 Vridespark

Beodeo-chagi 	 	 	 	 Bøje-stræk spark

Ieo-chagi 	 	 	 	 	 To ens spark med hvert sit ben

Seokeo-chagi		 	 	 	 To forskellige spark samme ben

Jijjigiki		 	 	 	 	 Stamp/trampe/pulverisere


Stande 
Oreun-seogi 	 	 	 	 	 Højre stand

Oen-seogi 	 	 	 	 	 Venstre stand

Ap-koa-seogi 		 	 	 	 Forlæns krydsstand

Dwit-koa-seogi 	 	 	 	 Støttestand/baglæns krydsstand


Taeguek/poomse 
Poomse Taegeuk sah jang 	 	 	 4. Taegeuk


Kiergui 
Hanbon

Saebon

Sportskamp


Kraftgenering 
Palkoop teknikker


Applikationsteknik 
Jebbipoom mok chigi


Forsvar imod 
Svingslag, jamme hånd nummer to


Selvforsvarskompetence 
Helikopter gulvkamp

Rejse sig taktisk


Grundlæggende færdigheder 
Forklare hvad the Monkey dance er - opførsel risiko adfærd (Uddybes I appendix)


Konditionstest 
1 minut som helikopter - slut af med get-up

1 minut med nærkamps teknikker på skjold


Ordliste til bælte
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PENSUM TIL: 5. KUP. - BLÅT BÆLTE MED RØD STREG 

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

Blokeringer 
Hansonnal eolgul biteureomakki 	 	 	 Vride blokering m. enkelt knivhånd

Eolgul bakatmakki 	 	 	 	 	 Udadgående blokering i høj sektion

Batangson momtongmakki 	 	 	 	 Håndrods blokering i midtersektion


Spark 
Twieo-chagi 	 	 	 	 	 	 Flyvende spark m. forreste ben

Goolleo-chagi 	 	 	 	 	 Trampe spark

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

Momdollyo-chagi 	 	 	 	 	 Dreje kroppen spark

Hooryo-chagi 		 	 	 	 	 Sving spark


Taeguek/poomse: 
Taeguek Oh jang 	 	 	 	 	 5. Taeguek


Kiergui 
Hanbon

Saebon

Sportskamp


Kraftgenering 
Dwitchagi


Applikationsteknik 
Naeryo-makki overgang til mejumeok nareyochigi


Forsvar imod 
Clich - tag initivativ, slå først


Selvforsvarskompetence 
Hvornår og hvorfor må man slå først?

Forklare - at trække en streg i sandet.

De tre top positioner I gulvkamp: Mount, Cross body og I Guard


Grundlæggende færdigheder 
Forståelse for Gweerne (taegueks)

Kunne forklare forskellen på selvforsvar og konkurrencekamp

Kunne forklare "the martial map” (i apendix)


Konditionstest 
1 minut med clinch gå efter greb

1 minut clinch gå efter ryg

1 minut med clinch gå efter slag


Ordliste til Pensum 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PENSUM TIL: 4. KUP. - RØDT BÆLTE 

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

Slag 

Doo jumeok jecheo jireugi 	 	 	 Dobbelt slag m. knyttet næve m. hånd-fladen opad

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

Eolgul bakatchigi 	 	 	 	 Udadgående slag


Blokeringer 
Batangson geodureo momtong anmakki 	 	 Håndrods blokering m. støtte

Eotgeoreo araemakki 		 	 	 	 Krydshånds blokering i lav sektion

Gawi makki 	 	 	 	 	 	 Sakse blokering

Momtong hechyomakki 	 	 	 	 Udadgående adskille blokering

Batangson momtong anmakki 	 	 	 Håndrods blokering, modsat forreste ben


Spark 
Geodeup chagi 	 	 	 	 	 To spark m. samme ben

Pyojeok-chagi 	 	 	 	 	 Pletspark

Nakeo chagi  (ap og dwit)	 	 	 	 Krog spark


Stande 
Beom-seogi 	 	 	 	 	 	 Tigerstand

Poom seogi: Bojumeok joonbi-seogi 	 	 Dækket næve retstand


Taeguek/poomse 
Poomse Taegeuk yook jang 	 	 	 	 6. Taegeuk


Kiergui 
Hanbon

Saebon

Sportskamp

Let sparring med handsker og hjelme


Kraftgeneringsteknik 
Moreupchigi / knæ


Applikations teknik 
Area Hechyo Makki


Forsvar imod 
Slag på kort afstand - Panikmakki


Selvforsvarskompetence 
Letsparring med handsker og hjelme

Arbejde fra Panikmakki


Grundlæggende færdigheder 
Teoriprøve

Grundspark og Grundstande skal side i skabet

Krav til Applikationer


Konditionstest 
2x1 minut med let kamp (hjelm og bokse handsker)


Ordliste til bæltet
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PENSUM TIL: 3. KUP. - RØDT BÆLTE MED EN SORT STREG 

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

Slag 

Dan-gyo teok jireugi 	 	 	 Træk m. en hånd og udfør slag m. den anden hånd mod hage


Blokeringer 
Geodeureo momtongmakki 	 	 Blokering i midter sektion m. støtte

Geodeureo araemakki 	 	 Blokering i lav sektion m. støtte

Oe-santeul makki 	 	 	 En hånds bjerg blokering


Spark 
Doo-baldangsang chagi 	 	 2 flyvende spark efter hinanden, hvor det første er et "falsk 	
	 	 	 	 	 spark"


Stande 

Taeguek/poomse 
Poomse Taegeuk chill jang 	 	 7. Taegeuk


Kiergui 
Hanbon fase 2

Saebon

Sportskamp

Letsparring med hjelme og handsker


Kraftgeneringsteknik 
Momdollyo chagi


Applikationsteknik 
1. Håndrodsblokkering midtersektion med støtte

2. Momtong hechyo makki


Forsvar imod 
1. Dobbelt kravegreb

2. Forsøg på dobbelt kravegreb


Selvforsvarskompetence 
Fase 2 Han-bon


Grundlæggende færdigheder 
Skriftlig teoriprøve

Kunne forklare de fire faser i indlæring (Apendix) 

Konditionstest 
Tabatta med sparke kombinationer


Ordliste til bælte
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PENSUM TIL: 2. KUP. - RØDT BÆLTE MED 2 SORTE STREGER 

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

Slag 

Palkoop naeryochigi 	 	 	 	 Nedadgående albuestød

Palkoop olryeochigi 	 	 	 	 Opadgående albuestød


Blokeringer 
Sonnal araemakki 	 	 	 	 Knivshånds blokering i lav sektion

Hansonnal araemakki 	 	 	 Enkelt knivhånds blokering i lav sektion


Spark 
Twieo ieo-chagi 	 	 	 	 Samme spark 2 gange - flyvende


Stande 

Taeguek/poomse 
Poomse Taegeuk pal jang 	 	 	 8. Taegeuk


Kiergui 
Hanbon Fase 2

Saebon

Sportskamp

Ler sparring med handsker og hjelme

Kamp mod flere Skjolde


Kraftgenering 
Flyvespark


Applikationsteknik 
1. Oe Santul makki

2. Hansonal makki


Forsvar imod 
1. Imod spark

2. Forsøg på omklamring


Selvforsvarskompetence 
50% af alle overfald sker med flere modstandere, forklar hvad det betyder.

Kamp mod flere (med skjolde)


Grundlæggende færdigheder 
Kendskab til poomsae stævner.

Kendskab til kampstævner


Konditionstest 
Kamp imos flere: 2 ture per person

- stik af

- På tid


Skriftlig teoriprøve
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PENSUM TIL: 1. KUP. - RØDT BÆLTE MED 3 SORTE STREGER 
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Slag 

Pyojeok-jireugi 	 	 	 	 Plet slag

Palkoop yeop chigi 	 	 	 	 Albuestød til siden

Me jumeok arae pyjeokchigi 		 	 Pletslag i lav sektion

Mooreup keokki 	 	 	 	 "kække knæ"

Pyonsonkeut jechyo-chireugi 	 	 Fingerstik m. håndfladen opad

Kaljebi 	 	 	 	 	 Slag/stik mod hals


Blokeringer 
Anpalmok hechyomakki 	 	 	 Adskille blokering m. indersiden af underarm


Spark 
Sokeo-chagi 	 	 	 	 	 Blandet spark

Twieo baggueo chagi 		 	 	 Flyvende spark m. bageste ben


Stande 
Poom seogi: Tongmilgi joonbi-seogi 		 Skubbe klar stand


Taeguek/poomse 
Kendskab til Poomse Koryo


Kiergui 
Hanbon fase 2

Saebon fase 2

Sportskamp

Letsparring med hjelme og handsker

Kamp mod flere - Skjolde


Kraft generering  
Break test med 2 teknikker af eget valg, kunne forklare hvordan man stiller op.


Applikations teknik 
1. 180 graders sonna bakat chigi

2. Sonal area makki, kaljebi, spark


Forsvar imod 
1. Træk bagfra

2. Kvælertag forfra med strakte arme og forsøg på rear naked chok


Selvforsvarskompetence 
Forskellig typer af frigørelser fra kvælertag

Beskytte andre


Grundlæggende færdigheder:  
Kunne demonstrere evnen til at genere kraft

Kunne vise praktisk evnen til at stikke af - hit and run


Konditionstest 
2 minutter med slag kombinationer

1 minut angry wasp

2x1 minut sportskamp


Skriftlig teoriprøve
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PENSUM TIL: 1. DAN. - SORT BÆLTE 
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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)

Hjælpetræner e.l.


Håndteknikker 
Batangson teok chigi 		 	 	 Slag mod hage m. håndrod

Keun-dolcheogi 	 	 	 	 Stort hængsel

Hansonnal momtong makki 	 	 	 Enkelt knivhåndsblokering

Keumgang makki 	 	 	 	 Diamant blokering

Santeul-makki 	 	 	 	 Bjerg blokering

Anpalmok hecheyomakki 	 	 	 Midter sektion adskille blokering


Stande 
Haktari-seogi 		 	 	 	 Tranestand


Taeguek/poomse 
Poomse Koryo


Kiregui 
Han Bon fase 3

Sae Bon fase 3

Sportskamp

Let sparring hjelme og handsker

Kamp mod flere - Skjolde


Kraftgenering 
Forstå og demonstrer kraftgenering


Applikationsteknikker 
Udvælge 4 teknikker fra Koryo der kan vises til Dan graduering


Selvforsvarskompetence 
Låse - Kunne vise 4 låse efter eget valg

Gulvkamps kata


Gennembrydning: (Kun over 15 år)

2 brædder: i dynamisk kombination mindst 1 spark


Teori:

Skriftlig teoriprøve som indeholder spørgsmål om teknikker/poomse'er/DTaF/WTF mm.


Fokusområde: 


Grundteknik og Flyvespark (også på plet/skjold). I grundteknik fokuseres der generelt på teknikker 
fra alle kup grader. Specielt fokus på de teknikker, som ikke findes i Taegeuk/Poomsae herunder 
også spark.


Konditionstest 
1 minut gulvkamps kata

Pyramide drill

2x2 minutter sportskamp
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PENSUM TIL: 2. DAN. - SORT BÆLTE 
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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)

Hjælpetræne o.l.


Håndteknikker: 
Sonnal arae hechyomakki 	 	 	 Lav sektion "adskille" blokering m. knivhånd

Keumgang momtong makki 	 	 	 Diamant blokering i midtersektion

Jageun dolcheogi 	 	 	 	 Lille hængsel

Miteuro paegi 		 	 	 	 Trækker under


Taeguek/poomse 
Poomse Keumgang


Kireugi:

Hanbon fase 3

Saebon fase 3

Sportskamp

Kamp mod flere - med udstyr


Kraftgenering 
Fokus område - kunne demonstrer og forklare kraft i alle teknikker


Applikationer 
Kunne vise applikationer efter eget valg til alle taegueks poomsaes


Selvforsvarskompetence 
Selvforsvar imod kniv

Kunne vise 4 nedtageninger der demonstrer forskellige principper

Hanbon fase 3


Gennembrydning: (Kun over 15 år)

2 brædder: i dynamisk kombination mindst 1 spark


Teori:

Skriftlig teoriprøve som indeholder spørgsmål om teknikker/poomse'er/DTaF/WTF mm.


Konditionstest 
Beskytte flere på tid

Kamp mod flere i udstyr

2 minutters paddril
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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)

Hjælpetræner e.l.


Håndteknikker: 
Dan gyo teok-chigi 	 	 	 En hånd trækker og den anden udfører apchigi (deungju	 	
	 	 	 	 	 meok)

Meonge-chigi 		 	 	 Albuestød til siderne

Geodeureo eolgol yeop makki 	 Høj hjælpe side blokering

Hechyo santeul makki 	 	 "Adskille" bjerg blokering Spark 


Spark 
Momdolmyo yeop-chagi 	 	 Drej krop og udfør yeop-chagi


Taeguek/poomse 
Poomse Taebaek


Kiergui 
Hanbon fase 3

Saebon fase 3

Sportskamp

Kamp mod flere i udstyr

Gulvkamp - let rulle


Applikation 
Fokus område kunne vise applikationer til alle poomsae og taegueks

Lav en komplet serie af applikationer til en valgfri taeguek/ poomsae


Selvforsvarskompetence 
Gulvkamp: Gulvkampskata samt:

1: Ground and pound

2: Kvæler fra mount

3: Kvæler fra siden

4: Kommer fri fra Guard

5: Komme fri fra maveliggende med en ovenpå.


Gennembrydning: (Kun over 15 år)

3 brædder: i dynamisk kombination mindst 2 spark


Teori:

Skriftlig teoriprøve, som indeholder spørgsmål om

teknikker/poomse'er/DTaF/WTF mm.


Konditionstest 
2x1 minutter Angry Wasp 
1 minut med positions drill, hok jab cross 
2 minutter med slå på puder, mand tre laver nedtagning - og en lås kom fri op og slå igen 
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Under udvikling 

PENSUM TIL: 4. DAN. - SORT BÆLTE 
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Krav om tidsinterval: 3 år

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


Slag

Keureo-olligi 	 	 	 	 	 Trækker opad 

Bawi milgi 	 	 	 	 	 "skubber en stor sten" 

Chet-tari-jireugi 	 	 	 	 Begge jumeok udfører slag i momtong “slag”


Blokering

Sonnal arae eotgeoreomakki 		 	 Lav krydshåndsblokering m. knivhånd 

Sonnaldeung momtongmakki 	 	 Omvendt knivhåndsblokering i midter sektion 

Hwangso makki 	 	 	 	 Okse blokering 

Sonbadak geodeureo yeop makki 	 	 Håndfladen hjælper sideblokering 


Taeguek/poomse

Poomse Pyongwon


Applikationer

Puder og skjolde

Kombinationer

Låse, fald og kast


Sparring

Han Bon Kiereugi:  
Sam Bon Kiereugi: 
Kiereugi: 

- 3 x 3 min. med beskyttelsesudstyr 

- Kamp mod flere modstandere iført udstyr


Gennembrydning: 

3 brædder i dynamisk kombination mindst 2 spark


Skriftlig afhandling om Taekwondo-relateret emne.


Konditionstest 
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PENSUM TIL: 5. DAN. - SORT BÆLTE  
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Krav om tidsinterval: 4 år

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


Slag

Keumgang ap jireugi 		 	 Diamant fremadgående slag i midtersektion

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


Blokering

Hansonnal eolgul makki 	 	 Enkelt knivhåndsblokering i høj sektion


Taeguek/poomse

Poomse Sipjin


Applikationer

Puder og skjolde

Kombinationer

Låse, fald og kast


Sparring

Han Bon Kiereugi:  
Sam Bon Kiereugi: 
Kiereugi: 

- 3 x 3 min. med beskyttelsesudstyr 

- Kamp mod flere modstandere 


Gennembrydning: 

3 brædder i dynamisk kombination mindst 2 spark


Teori: 

Skriftlig afhandling om Taekwondo-relateret emne.


Konditionstest 
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Krav om tidsinterval: 5 år

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


Slag 
Bam-jumeok sosum jireugi  Kastanje-næve slag mod hals  
Keumgang yeop jireugi   Diamant knytnæveslag til siden  

Blokering 
Nalgae pyogi     Spredte vinger  
Hwidullo makki    "Skubbe væk"  
Hwidullo jabadangkigi    "Fange og skubbe væk"  
Taeson milgi     Skubber et stort bjerg  
Sonnal oesanteul makki    En hånds bjerg blokering m. knivhånd  
An-palmok momtong biteuro makki  Vride blokering m. inderside af underarm  

Spark  

Stande 

Taeguek/poomse 
Poomse Jitae 

Applikationer 
Puder og skjolde 
Kombinationer 
Låse, fald og kast 

Sparring 
Han Bon Kiereugi: 

Sam Bon Kiereugi: 
Kiereugi: 

- 3 x 3 min. med beskyttelsesudstyr 

- Kamp mod flere modstandere 


Gennembrydning: 

3 brædder i i dynamisk kombination mindst 2 spark


Teori: 

Skriftlig afhandling om Taekwondo-relateret emne


Konditionstest
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