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Velkommen 
Vi vil rigtig gerne byde dig velkommen i Aalborg Taekwondo Klub. Vi håber, 

du får rigtig mange sjove oplevelser med at gå til taekwondo. Her i mappen 

kan du læse lidt om hvad taekwondo er, regler, bælteprøver, bælter og den 

lov du skal kende til. 
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Lidt om taekwondo 
Taekwondo er koreansk kampkunst som kom til Danmark for ca. 50 år siden, 

men har været dyrket i Korea i omkring 2000 år. Taekwondo indeholder 3 

dele: Teknikdelen, kampdelen og selvforsvarsdelen. Alle tingene er vigtige at 

lære, hvis man vil være god til taekwondo.  

Taekwondo er tre ord der er sat sammen 

 Tae betyder: Fod eller sparketeknik 

 Kwon betyder: Hånd/næve eller slagteknik 

 Do betyder: System eller filosofisk vej 

 

Mange tror taekwondo er farligt, men i Aalborg Taekwondo Klub passer vi på 

hinanden, så man ikke kommer til skade. 

Aalborg Taekwondo Klub vil være et godt sted for børn, derfor har vi også en 

børnepolitik som kan findes på vores hjemmeside. 

Loven 
I loven er noget som hedder NØDVÆRGERETTEN § 13 

”Handlinger foretaget i nødværge er straffrie 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 forsvarligt”.  

Hvilket betyder at taekwondo kun må bruges når man træner i taekwondo 

klubben og fx aldrig for at vise det til sine venner i skolen, eller fordi man er 

blevet sur på en. Det er vigtigt at alle som går til taekwondo kender til 

nødværgeretten. 
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Regler i Dojang’en (Træningssalen) 
Når man træner taekwondo, er der nogle specielle regler. Man skal have 

respekt for sin træner og de andre børn, og man skal passe på hinanden. Det 

er træneren, som bestemmer og man skal gøre hvad der bliver sagt, hvis 

man ikke overholder reglerne, har træneren lov til at give en time out (at 

sætte en elev ud til siden eller helt ud af dojang’en).  

Derudover skal man også have respekt for dojangen. Dette viser man ved at 

bukke når man går ind og ud af dojangen. 

Regler for dobog (Taekwondo dragt) 

Til træning har man dobog på med klubmærke i venstre side og bælte. 

Dobog’en skal sidde pænt og må gerne rettes til under træningen. Bæltet skal 

sidde ud over overdelen. Det er vigtigt at man holder sin dobog ren og hvid. 

Man spiser aldrig i sin dobog og den må ikke bæres udenfor uden en 

træningsdragt uden over.  

Bælteprøver 
Bælter har en stor betydning fordi, de viser hvad man kan. Der er mulighed 

for at få den næste bæltefarve ved at gå til bælteprøve. Det er træneren som 

bestemmer om man er klar til at komme til bælteprøve, for man skal kunne 

sine ting som står i pensummet. 

Farverækkefølgen er: 

  Hvid 
  Gul 
  Orange 
  Grøn 
  Blå 
  Blå med rød snip 
  Rød 
  Rød med en sort snip 
  Rød med to sorte snipper 
  Rød med tre sorte snipper 
  Sort 
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GULT MON-BÆLTE 
 

Jeg kan: 

• Tælle til fire på Koreansk (hanna, dool, set, net) 

• Stå i moa-seogi (fødderne samlet) 

• Stå i apkoobi (lang stand – forreste ben bøjet, bagerste strakt) 

• Lave en Araehechyomakki (lav dobbeltblokering ud til siderne) 

• Lave en Jireugi (slag fra hoften) 

• Trille fra den ene ende af salen til den anden 

• Stå på et ben i 30 sekunder 
 

 

Jeg ved: 

• Det er forbudt at mobbe/drille i klubben. 

• Tae-kwon-do betyder fod/spark – næve/slag – system. 

• Dobog betyder dragt. 

• Chagi (tjagi) betyder spark. 

• Jireugi betyder slag. 

• Makki betyder blokering. 

• Jeg må kun lave Taekwondo når jeg er til træning i klubben. 

• Jeg skal bukke når jeg går ind i Dojang’en. 
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ORANGE MON-BÆLTE 
 

Jeg kan: 

• Stå i en naranhi-seogi (parallelstand) 

• Stå i en ap-seogi (kort stand) 

• Lave en gibon-joonbi-seogi (indtage klarstand) 

• Lave en arae-makki (blokering i lav sektion) 

• Lave en ap-nero-chagi (nedadgående strakt benspark) 

• Jeg kan slå en kolbøtte 

 
 

Jeg ved: 

• Dojang betyder træningssal. 

• Area betyder lav sektion 

• Ki-hap betyder kampråb 

• Jeg skal høre efter hvad instruktøren siger under træningen 

• Taekwondo kommer fra Korea 
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GRØNT MON-BÆLTE 
 

Jeg kan: 

• Tælle til 6 på koreansk (hanna, dool, set, net, tasut, yasut) 

• Stå i joochom-seogi (hestestand, fødderne parallelle) 

• Lave an-chagi (indadgående strakt benspark) 

• Lave bakat-chagi (udadgående strakt benspark) 

• Lave en Ap-chagi (front spark) 

 

Jeg ved: 

• Bakat betyder udadgående 

• An betyder indadgående 

• Dirro dorra betyder drej 180° 

• Kyeongne betyder hils/buk 
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BLÅT MON-BÆLTE 
 

Jeg kan: 

• Tælle til 8 på Koreansk:  
(hanna, dool, set, net, tasut, yasut, ilgope, yaudul) 

• Lave en doobon momtong jireugi (dobbelt slag) 

• Lave en baldeung dollyo chagi (cirkelspark med vrist) 

• Ramme en sparkepude med sparkene jeg har lært 
 
 

Jeg ved: 

• Baldeung betyder vrist 

• Charyeo betyder indtag hilsestand  
(fødderne samlet og hænderne ned langs siden) 

• Momtong betyder midter-sektion 

• Eulgul betyder høj sektion 
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BLÅT MON-BÆLTE  

M. RØD SNIP  
 

Jeg kan: 

• Tælle til 10 på Koreansk  
(hanna, dool, set, net, tasut, yasut, ilgope, yaudul, ahope, yaul) 

• Jeg kan stå i dwitkoobi (sidestand) 

• Lave en momtong makki (midtersektions blokering) 

• Lave en eulgul makki (højsektionsblokering) 

• Lave en mileo chagi (skubbe spark) 

• Holde en sparkepude for en træningskammerat 
 

 

Jeg ved: 
 

• Dari betyder ben 

• Pal betyder arm 

• Momtong betyder midter-sektion 

• Jeg skal rydde op efter mig selv 
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RØDT MON-BÆLTE 
 

Jeg kan: 

• Stå i en na-chooeo-seugi (dyb stand) 

• Lave en sonnal eolgul Anchigi  
(indadgående knivhåndsslag i høj sektion) 

• Lave 1 han bon kyoreugi (et-skridts-kamp) 

• Kæmpe med en træningskammerat uden at ramme 

• Selv binde mit bælte 
 

 

Jeg ved: 

 
• At balnal betyder knivfod 

• At yeop betyder side 

• At han-bon-kyoreugi betyder et-skridts-kamp 

• Hvordan jeg hilser på instruktøren  
når jeg står som højre fløjmand 
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RØD MON-BÆLTE  

MED 1 SORT SNIP  
 
 

Jeg kan: 

• Stå i dwitkoobi (sidestand) 

• Lave en dwit-chagi (bagud spark)  

• Lave et flyvende spark hvor jeg rammer 1 pude i luften 

• Lave 3 forskellige han-bon-kyoreugi 

• Lave ieo-chagi (to ens spark med hver sit ben) 

 

 
Jeg ved: 
 

• Dwit betyder bagud 

• Mok betyder hals 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

12 
 

RØD MON-BÆLTE  

MED 2 SORTE SNIPPER 
 

Jeg kan: 

• Lave en deung-jumeok ap-chigi (omvendt knoslag) 
• Lave hansonnal momtong makki  

(enkelt knivhånds blokering i midtersektion) 
• Lave Ieo-sekeo-chagi med forskellige spark  

(to forskellige spark med hver sit ben) 
• Gøre mig fri når jeg bliver holdt om håndleddet 

 
 
Jeg ved: 
 

• Hansonnal betyder enkelt knivhånd 

• Deung-jumeok betyder omvendt knoslag 
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RØD MON-BÆLTE  

MED 3 SORTE SNIPPER 
 

Jeg kan: 

• Lave en geodeup-chagi (to ens spark med samme ben) 
• Lave en biteureo-chagi (vridespark) 
• Lave en sam-bon-kyoreugi (tre-skridts-kamp) 
• Kæmpe en kamp mod en træningskammerat med vest  

i 3 gang 2 min. 
 
 
Jeg ved: 
 

• Shijak betyder begynd 

• Sam-bon-kyoreugi betyder tre-skridts-kamp 

• Mom betyder krop 

• Momdolleyo betyder dreje kroppen 360° 
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SORT MON-BÆLTE 
 

Jeg kan: 

• Lave momdollyo-chagi (dreje kroppen spark) 
• Huske og vise alt det jeg har lært til de andre mon-bælter 
• Lave et flyvende spark hvor jeg rammer to puder i luften 
• Gå Taeguek Il-Jang sammen med min træner 
• Lave en gennembrydning på en tynd plade  

 

 

 
Jeg ved: 
 

• Altid skal vise mig som et godt forbillede  
og være en god kammerat 

• Jeg skal hjælpe dem, der ikke har så højt bælte som jeg 
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Sådan binder du dit bælte 
Dit bælte (Tii på koreansk) er en meget vigtig del af Taekwondo. Det fortæller bl.a. hvor 
god du er (kup-/dangrad), det angiver selvsagt bæltestedet, knuden symbolisere dit 
kraftcenter – og så holder den jo sammen på din dobog (dragt). 
 
 

 

 

 

Tag fat om bæltet med begge 
hænder og før med venstre 
hånd den ene ende (med 
mærket) om bag ryggen. 
Anbring bæltet, så mærket 
vender væk fra kroppen. 
 

Anbring med højre hånd 
bæltet højre rundt om 
kroppen, så den overlapper 
den første ende (den med 
mærket). 

I den ene ende af bæltet 
sidder normalt et mærke. 
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Før resten af bæltet højre 
rundt om kroppen.  
Tag fat som vist og lad den 
frie ende falde ned. 

Tag nu med højre hånd den 
frie ende og før den… 

… bag om resten af bæltet… 

… og træk pænt til. 
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Tag så med venstre hånd fat 
i det 
inderste lag af bæltet (den 
ende med mærket) … 

 

… og træk enden helt fri. 

Justér nu de to ender, så de 
ca. er lige lange (drej hele 
bæltet og tilpas). 
Tag så fat som vist. 
Læg mærke til hvordan 
bæltet bugter sig. 

Nu kommer det svære: 
Den højre ende anbringes 
over den venstre. 
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Tag fat som vist med højre 

hånd. 

Grib med venstre ned i 
„hullet“ og tag fat om den 
højre ende. 

Træk den højre ende op 
gennem „hullet“. 
Læg mærke til hvordan 
bæltet bugter sig. 

Træk nu i begge ende 
samtidig, mens du vrider de 
to ender hver sin vej, så 
knuden fremkommer. 



 

19 
 

 

 

Træk nu i begge ende 
samtidig, mens du vrider de 
to ender hver sin vej, så 
knuden fremkommer.  
Stram til. 

Og er begge ender lige 
lange, er den helt hjemme. 
Ellers må du løsne 
knuden, justere bæltet og 

prøve igen. 


