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Risskov Taekwondo Klub Pensum 2014

Forord
Dette pensum er blevet til i samarbejde med Risskov Taekwondo Klub og er til brug i selv samme. Det
bygger på det tidligere pensum, DTaFs officielle pensum samt korrektioner fra instruktører og trænere.
Pensummet er udfærdiget sommeren 2009 i samarbejde med klubbens trænerteam og andre højtgradueret
medlemmer og tilhører Risskov Taekwondo Klub. Det må ikke kopieres eller gengives uden tilladelse fra
formanden, cheftræneren eller bestyrelsen.
Dette pensum er senest tilrettet September 2014. Spørgsmål, tilføjelser eller rettelser modtages gerne på
pensum@risskov-taekwondo.dk
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Hvad er Taekwondo
Taekwondo er et moderne koreansk kampsystem. Der er baseret på gamle koreanske kampkunstarter.
Navnet taekwondo blev anvendt første gang i 1955. Taekwondo er især kendt for sine mange
benteknikker, hvilke anvendes i 70-80 % af kamphandlingerne. I dag er Taekwondo en sport, med over
20 millioner udøvere i mere end 100 lande verden over.
Ordet Taekwondo er sammensat af ”Tae”, ”Kwon” og ”Do”. Tae betyder hoppe, sparke eller at slå med
foden. ”Kwon” er et gammelt navn for næve, hovedsageligt til at slå eller ødelægge med. ”Do” betyder
egentlig “vej”, men oversættes meget firkantet og forenklet ofte til “system”.
Do er et ord eller begreb, der findes i næsten alle orientalske kampkunst arter f.eks. Hapkido, Judo,
Kendo, Karate osv. Med Do menes billedligt den retning, man har tænkt sig at følge i stræben på at blive
et bedre menneske. Taekwondo er således ”en vej til personlig udvikling”, der bl.a. bygger på træning af
et (kamp-) system af hånd og benteknikker. Ved at indeholde ordet Do udvides begrebet Taekwondo til
ikke blot at være et system af fysisk udfoldelse, men en måde at udvikle sig selv som menneske.

Brug af dette pensum
Til hver bæltegrad er der i dette pensum nævnt et vist antal håndteknikker, benteknikker og stande. Disse
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 således
ikke, at nybegynderen eksempelvis udfører et frontspark lige så perfekt som den sortbælte-graduerede.
Det forventes at alle spark kan udføres i eolgool (hoved højde / høj sektion) og for de fleste sparks
vedkommende vil det også være på kravet, at de kan vises på plethandske.
Hvad angår hanbon gyeorugi (et-skridts-kamp), saebon gyeorugi (tre-skridts-kamp) og hosinsul
(selvforsvar) skal man selvfølgeligt kunne vise det krævede antal forskellige teknikker.
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 Taekwondo bøger. Dette er dog først egentlig nødvendig i
forbindelse med sort bælte.

Hvordan skal man tilegne sig Taekwondo
At lære Taekwondo er en aktiv proces. Det vigtigste er, at man er åben over for det, træneren underviser 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 ned 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.
En god måde at lære en ny teknik på er mentalt at forestille sig, hvordan den skal udføres. Dvs. udføre
teknikken i tankerne gerne så ofte som muligt. Dette kan naturligvis også foretages udenfor klubben,
hvilket der således også opfordres til.
Brug pensummet til repitation samt til at kontrollere, 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 Taekwondo-udøver kan det ikke undgås, at man gør sig overvejelse om, hvordan den viden og de
teknikker, man lærer i dojangen, ville virke, hvis man kom ud for at skulle bruge dem i det virkelige liv.
Der er tendens til stigende vold i samfundet, og ingen kan være sikker på ikke at komme ud for et
overfald, et slagsmål eller lign. situation, hvor man kan få brug for Taekwondo.
Det er klart, at man som Taekwondo-udøver har en relativ fordel over for den utrænede. Og kommer man
i en situation, hvor man har anvendt Taekwondo i en selvforsvarssituation, vil det lovmæssigt nogle
gange kunne blive ligestillet med at have anvendt et våben, f eks. en kniv. Som Taekwondo-udøver er det
derfor meget 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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Taekwondo i Risskov
Klubben er i blandt de største og mest førende Taekwondo klubber i Danmark. Medlemstallet har gennem
de sidste 10 år ligget mellem 80 og 200 og har haft op til 29 sortbælter. Udøverne har mange forskellige
aldre og dermed også mange forskellige mål, men fælles er vores gensidige respekt, disciplin og vores
ånd.
Risskov er medlem af Chois Venner (CV), Dansk Taekwondo forbund, Elite Vest Århus, DIF, DGI samt
Den Gode Taekwondo Klub for Børn.
Instruktørerne er alle uddannet gennem DIF og Dansk Taekwondo Forbund. Mange kommer på
yderligere kurserer, der indeholder bedre undervisningsteknik samt inspiration. Klubben får mange
gæsteinstruktører ikke mindst fra andre taekwondo klubber, men også fra andre kampsporter, hvilket er
med til at danne en god forståelse af Taekwondo som kampkunst. Klubbens Grandmaster Choi Kyoung
An instruerer også et par gange om året.
Med hal nummer 2 har klubben fået mulighed for at tilrettelægge træningsplaner mere effektivt, både med
henblik på bredden men også på eliten. Klubben ønsker de bedste forhold for alle sine udøvere såvel
træningsmæssigt som socialt.

Graduering
For at gøre sig fortjent til at få et nyt bælte skal man op til en slags eksamen, en såkaldt graduering.
Følgende krav skal opfyldes for at kunne deltage i en graduering:







Have trænet (dvs. mindst 2 gange ugentlig) Taekwondo i et vist tidsrum siden sidste graduering.
Dette tidsrum bestemmes af ens træner.
Siden sidste graduering, skal der være gået et vist tidsrum. Minimumskravene kan ses i nedenstående
skema. Da det er 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 indtil disse er opnået.
 0. – 10. Kup: 3 måneders medlemskab.
 10. – 1. Kup: 3 måneder.
 1. 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.
Indstilles til gradueringen 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 vægt på:




De tekniske færdigheder
Teoretisk viden
Kampånd / gejst / udstråling / Ki.

Til de højere bæltegrader er desuden krav om deltagelse til både teknik- og kampstævner samt fysik
udholdenhed. Se bilagsektionen for disse.
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Mon grader
Gult
Jeg kan:

Jeg ved at:

Stå i ap goobi (Lang stand)
Lave en area makki (Lavsektionsblokering)
Lave en arae hechyo makki (Adskilleblokering)
Lave et jireugi (Slag fra hoften)
Lave en apdro naeryuchagi (Strakt spark)
Lave en ap chagi (Front spark)
Lave en dollyo chagi (Cirkel spark)
Trille fra den ene ende af salen til den anden

Jeg skal tie stille under træningen
Makki betyder blokering
Jireugi betyder slag
Chagi betyder spark
Dobog betyder dragt
Taekwondo betyder fod/spark – næve/slag – system
Jeg kun må lave taekwondo til træning i klubben!

Orange
Jeg kan:

Jeg ved at:

Stå i en ap seogi (Kort stand)
Stå i moa seogi (Samlede fødder stand)
Lave en momtong an makki (Blokering over bagerste ben)
Lave en momtong bakkat makki (Udadgående blokering)
Lave en apcha olligi (opvarmningsspark)
Lave en an hooryeochagi (Indgående strakt spark)
Lave en bakkat hooryeochagi (Udadgående strakt spark)
Jeg kan holde balancen på et ben i 1 min. (højre &

Area betyder lav sektion
Momtong betyder midt sektion
Eolgool betyder høj sektion
Ki-hap betyder kampråb
Dojang betyder træningssal
Hvordan jeg holder en sparkepude
Jeg skal hilse på flaget når jeg går ind i salen

venstre)

Slå en koldbøtte
Tælle til 5 på koreansk

Hanna
1

Dool
2

Set
3

Net
4

Dasut
5

Grøn
Jeg kan:

Jeg ved at:

Stå i joochoom seogi (Heste stand)
Lave baro jireugi (Slag over bagerste ben)
Lave bandae jireugi (Slag over forreste ben)
Lave hansonnal eolgool bakkat chigi (Udadgående slag

Son betyder hånd
Sonnal betyder knivhånd
Bal betyder fod
Baldeung betyder vrist

med kniv hånd)

Lave en baldeung dollyo chagi (Cirkelspark med vrist)
Lave 1 hanbon gyeorugi
Tælle til 10 på koreansk

DTaF betyder Dansk Taekwondo Forbund
Yosut
6

Ilgop
7

Yodol
8

Ahop
9

Yeol
10

Blåt
Jeg kan:

Jeg ved at:

Stå i dwictchook moa seogi (Samlede hæle stand)
Stå i en naranhi seogi (Parallel stand)
Stå i pyeonhi seogi (Hvile stand)
Lave en doobon momtong jireugi (Dobbelt slag)
Lave en bandal chagi (Kampspark)
Lave en apchook dollyo chagi (Cirkelspark med fodballe)

Pal betyder arm
Palmok betyder underarm
Apchook betyder fodballe
Hanbon gyeorugi betyder 1-skridts-kamp
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Blåt med 1 rød snip
Jeg kan:

Jeg ved at:

Lave en gibon joonbi seogi
Lave en eolgool makki
Lave en doobon momtong jreugi
Lave en yeop chagi

Doobon betyder dobbelt
Balnal betyder knivkant
Yeop betyder side

Rødt
Jeg kan:

Jeg ved at:

Stå i en nachooeo-seogi
Lave en sonnal eolgool an chigi
Lave ieo chagi
Lave 2 hanbon gyeorugi
Kæmpe med en træningskammerat uden at ramme

Hanbon gyeorugi betyder et-skridts-kamp
Hvordan jeg hilser på instruktøren som højste gradueret

Rødt med 1 sort snip
Jeg kan:

Jeg ved at:

Stå i dwitgoobi
Lave en dwitchagi
Lave 3 forskellige hanbon gyeorugi

Dwit betyder bagud
Mok betyder hals

Rødt med 2 sorte snipper
Jeg kan:

Jeg ved at:

Lave ieo seokeo chagi med forskellige spark
Lave hansonnal momtong makki
Lave en ap chigi (deung joomeok)
Lave 5 forskellige hanbon gyeorugi
Gøre mig fri når jeg bliver holdt om håndleddet

Hansonnal betyder enkelt knivhånd
Deung joomeok betyder omvendt knoslag

Rødt med 3 sorte snipper
Jeg kan:

Jeg ved at:

Selv binde mit bælte
Lave en mom dollyo chagi
Lave geodeup-chagi
Lave 1 saeboon gyeorugi
Kæmpe en kamp med en træningskammerat med vest –
3 gange 2 min.

Sijak betyder begynd
Saeboon gyeorugi betyder 3-skridts-kamp
Mom betyder krop
Mom dolleyo betyder dreje kroppen

Sort
Jeg kan:

Jeg ved at:

Lave en biteureo chagi
Jeg kan lave en gennembrydning på en Hodori-plade
Lave et flyvende spark hvor jeg rammer 1 pude i luften

Biteureo betyder vride
Jeg skal hjælpe dem der ikke har så højt bælte som jeg
Jeg altid skal vise mig som et godt forbillede og være en
god kammerat

Jeg kan gå Taeguek il-jang sammen med min træner
Huske og vise alt det som jeg har lært til de andre
(B)ørne-bælter
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Kup grader
10. kup pensum (hvid med gul snip)
Stande (seogi)
Moa seogi
Dwitchook moa seogi
Ap seogi
Ap goobi
Naranhi seogi
Joochoom seogi
Nachooeo seogi
Poomseogi: gibon joonbi seogi
Ap Chagi joonbi

Samlede fødder stand
Stand med samlede hæle og 45 graders vinkel mellem fødderne
Kort stand
Lang stand
Parallelstand (skulderbredde mellem fødderne og fødderne
parallelle)
Hestestand (Skulderbredde)
Bred hestestand (Dobbelt skulderbredde)
Klarstand til grundteknik
Ap goobi, hvor man laver arae hechyeo makki

Håndteknikker
Eolgool jireugi
Momtong jireugi
Arae jireugi
Momtong makki
Momtong an makki
Eolgool makki
Arae makki
Arae hechyeo makki

Høj sektion slag
Midter sektion slag
Lav sektion slag
Midter sektion blokering over forreste ben (indadgående)
Midter sektion blokering over bagerste ben ( indadgående )
Høj sektion blokering
Lav sektion blokering
Lav sektion adskille blokering

Benteknikker
Apcha olligi
Apchagi
Apdro naeryuchagi
Bakkat hooryeochagi
An hooryeochagi
Baldeung dollyo chagi

Opadgående strækspark(opvarmnings øvelse)
Front spark
Nedadgående front strækspark (kraft på nedad)
Udadgående svingspark
Indadgående svingspark
Cirkelspark med vrist

Ho-sin-sul (selvforsvar)
Frigørelse fra håndledsgreb

Teori
Joomeok
Jireugi
Chagi
Ap
An
Bakat
Arae
Momtong
Eolgool
Charyeot
Kyeong-ne
Joonbi
Geuman
Dirro dorra
Syeo

Knytnæve
Slag fra hoften
Spark
Front
Indersiden / indadgående
Ydersiden / udadgående
Lav sektion
Midter sektion
Høj sektion
Indtag retstand
Bukke / Hilse
Indtag klar stand
Stop og indtag klarstand
Vending 180 grader
Slap af
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Teori (fortsat)
Dobog
Dojang
Hooryo chagi
Chogyo-nim
Kyosa-nim
Sabeom-nim
Beomsa-nim
Kwanjang-nim
Kukki je daeha yeo kyeong-ne
Hvad betyder ordet TAEKWONDO
Straffelovens §13 om nødværgeretten og
Straffelovens §14, § 250 og § 252

Taekwondo dragt
Taekwondo trænings sal
Sving spark
Træner under 1. Dan
Træner 1.- 3. Dan
Instruktør 4.- 7. Dan
Instruktør 8.- 10. Dan
Skolens leder (i vores tilfælde Choi Kyoung An)
Hilse på flaget
Se afsnittet ”Hvad er TAEKWONDO
Se afsnittet ”Straffelovens paragraffer

Kendskab til taegeuk il jang
Højst graduerede elevs kommando ved start
og slut af træning:

Yeol chung cheot (stå rør)
Charyot (stå ret)
Chogyo / Kyosa / Sabeom / Beomsa / Kwanjang – nim ge kyeongne
(Hilse på træner / instruktør / skolens leder)
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9. kup pensum (gul)
Stande (seogi)
Pyeonhi seogi

Hvilestand (Som parallelstand med 45 graders vinkel mellem
fødderne)

Håndteknikker
Momtong bakat makki
Baro jireugi
Bandae jireugi
Hansonnal eolgool bakkat chigi
Doobon jireugi
Saeboon jireugi

Udadgående midter sektion blokering
Slag over bagerste ben
Slag over forreste ben
Udadgående slag med knivhånd
Dobbelt slag
Trippel slag

Benteknikker
Nangsim chagi
Dollyo chagi (Apchook dollyo chagi)

Skridtspark
Cirkelspark med fodballe

Taegeuk
Il jang (nummer 1) – 18 handlinger

Hanbon gyeorugi (et-skridts-kamp)
3 stk. håndhandlinger (højre & venstre ben tilbage)
3 stk. benhandlinger (højre & venstre ben tilbage)

Ho-sin-sul (selvforsvar)

Kamp (gyeorugi)

Frigørelse fra håndtryk

Kamp uden vest

Teori
Son
Sonnal
Bal
Baldeung
Dwitchook
Chigi
Dollyo
Geodeuro
Doobon
Saebon
Poom
Poomse
Cha yang cha
Wu yang wu
Cha yang wu
DTaF
ETU
WTF
Tallene 1-10 på koreansk:

Hånd
Håndkant
Fod
Vrist
Hæl
Stød / slag
Cirkel
Støtte
Dobbelt
Trippelt
Grundteknik
Sammensatte grundteknikker
Venstre om
Højre om
Front mod hinanden / træneren
Dansk Taekwondo Forbund
European Taekwondo Union
World Taekwondo Federation
Hanna Dool Set Net Dasut
1
2
3
4
5

Yosut
6

Ilgop
7

Yodol
8

Ahop
9

Yeol
10
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8. kup pensum (orange)
Stande (seogi)
Yeopchagi joonbi
Dwitgoobi

Nachooeo seogi, hvor man laver arae hechyeo yeop makki
L-stand

Håndteknikker
Sonnal (momtong og arae) makki
Hansonnal (momtong og arae) bakat makki
An palmok momtong bakkat makki
Geodeuro (momtong og arae) makki
Sonnal eolgool an chigi
Hansonnal jebipoom mok chigi

Dobbelt knivhånds blokering
Enkelt knivhånds blokering
Udadgående blokering med inderside af underarm
Støtte blokering
Indadgående slag med håndkant i høj sektion (over forreste ben)
Slag mod hals med håndkant (over bagerste ben)

Benteknikker
Yeopchagi

Sidespark

Hanbon gyeorugi (et-skridts-kamp)

Saeboon gyeorugi (tre-skridts-kamp)

6 stk. håndhandlinger (højre & venstre ben tilbage)
6 stk. benhandlinger (højre & venstre ben tilbage)

6 stk. (kun højreben tilbage)

Taegeuk
Yi jang (nummer 2) – 18 handlinger

Ho-sin-sul (selvforsvar)

Kamp (gyeorugi)

Indaddrejende håndledslås
Udaddrejende håndledslås

Kamp uden vest

Teori
Pal
Palmok
An palmok
Bakat palmok
Balnal
Apchook
Jebipoom
Mok
Yeop
Sam
Hvad betyder Chung Moo?

Arm
Underarm
Indersiden af underarmen
Ydersiden af underarmen
Fodkant
Fodballe
Svaleteknik
Hals
Side
Tredje
Se bilag
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7. kup pensum (grøn)
Håndteknikker
Jebipoom mok chigi
Batangson momtong nulleo makki
Ap chigi ( deung joomeok )
Pyeonsonkeut seweo chireugi
Hansonnal momtong yeop makki

Svaleforms slag mod halsen
Nedadgående blokering med håndroden
Front slag ( med omvendt kno )
Fingerstik med lodret håndstilling
Enkelt knivhånds blokering med siden til

Benteknikker
Dwitchagi
Miro chagi
Bandal chagi

(ap dollyo chagi)

Baglæns spark
Skubspark
Halvmåne spark (kampspark)

Hanbon gyeorugi (et-skridts-kamp)

Saeboon gyeorugi (tre-skridts-kamp)

10 stk. håndhandlinger (højre & venstre ben tilbage)
10 stk. benhandlinger (højre & venstre ben tilbage)
Lang afstand (kun håndteknikker)
Lang afstand (kun benteknikker)

10 stk. (kun højreben tilbage)

Taegeuk
Sam jang (nummer 3) – 20 handlinger

Ho-sin-sul (selvforsvar)

Kamp (gyeorugi)

Frigørelse fra tøj greb forfra, bagfra og fra siden

Kamp med vest og beskyttelsesudstyr

Teori
Deung joomeok
Sewoon joomeok
Batangson
Son deung
Sonkeut
Pyeonsonkeut
Sewo
Balbadak
Chireugi
Miro
Hvad betyder ki-hap
Hvad betyder taegeuk

Omvendt knytnæve
Lodret knytnæve
Håndrod
Håndryg
Fingerspidser
Fingerspidser i udstrakt hånd
Lodret
Fodsål
Stik
Skub
Ki = indre energi, hap = samle (kampråb)
Tae = stor, geuk = evighed, altså den store evighed

Tallene 1 til 10 på Sino-koreansk:

Il
1

Yi
2

Sam
3

Sah
4

Oh
5

Yook
6

Chil
7

Pal
8

Gu
9

Sip
10

Teorilisten ”Kommandoer + Dobog reglement” skal indlæres
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6. kup pensum (blå)
Stande (seogi)
Oreun seogi
Oen seogi
Ap koa seogi
Dwit koa seogi

Højre stand
Venstre stand
Forlæns krydsstand
Baglæns krydsstand (støttestand)

Håndteknikker
Palkup dollyo chigi
Palkup geodeuro dollyo chigi
Palkup pyeojeok chigi
Me jeomok naeryo chigi
Yeop jireugi

Cirkelslag med albue
Cirkelslag med albue med støtte
Pletslag med albue
Nedadgående slag med hammerhånd
Slag med side til

Benteknikker
Dwit hooryeochagi
Biteuro chagi
Beodeo chagi
Ieo chagi
Seokeo chagi

Baglæns svingspark med strakt ben
Vridespark
”Bøje – stræk” spark
Flere ens spark efter hinanden, med forskellige ben
Flere forskellige spark med samme ben

Hanbon gyeorugi (et-skridts-kamp)

Saeboon gyeorugi (tre-skridts-kamp)

15 stk. håndhandlinger (højre & venstre ben tilbage)
15 stk. benhandlinger (højre & venstre ben tilbage)
Lang afstand (Blandede hånd- og benteknikker)

15 stk. (kun højreben tilbage)

Taegeuk
Sah jang (nummer 4) – 20 handlinger

Kamp (gyeorugi)
Kamp med vest og beskyttelsesudstyr

Teori
Me joomeok
Mit palmok
Palkup
Dari
Mooreup
Pyeojeok
Jijitki
Taekwondos historie i Danmark

Hammerhånd (= underside af knyttet hånd)
Bagside af underarm
Albue
Ben
Knæ
Plet (punkt)
Pulverisere / stamp hårdt
Se afsnittet ”TAEKWONDO i Danmark”

Teorilisten ”Retninger / bevægelser / figurer” skal indlæres + Dojang reglement
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5. kup pensum (blå med rød snip)
Stande (Seogi)
Apchook moa seogi
Ancheong seogi

Samlede tæer stand
Hvilestand (tæerne indad)

Håndteknikker
Hansonnal eolgool biteuro makki
Eolgool bakat makki
Batangson momtong makki
Batangson momtong an makki

Enkelt knivhånds vride blokering
Udadgående blokering i høj sektion
Blokering med håndroden i midter sektion (over forreste ben)
Blokering med håndroden i midter sektion (over bagerste ben)

Benteknikker
Naggeo chagi
Dwit naggeo chagi
Twieo chagi
Gooleo chagi
Ieo seokeo chagi
Mom dollyo chagi
Un mom dollyo chagi
Ban mom dollyo dwit naggeo chagi

Krogspark
Baglæns krogspark, hvor foden sættes ned bagved
Flyvende spark (alle fremadrettet spark)
Stamp hårdt i gulvet spark
To forskellige spark med hver sit ben
Drej baglæns rundt og spark
Et skridt frem først, og drej rundt
Baglæns krogspark, hvor foden sættes ned foran

Hanbon gyeorugi (et-skridts-kamp)

Saeboon gyeorugi (tre-skridts-kamp)

20 stk. håndhandlinger (højre & venstre ben tilbage)
20 stk. benhandlinger (højre & venstre ben tilbage)
Lang afstand (Flyvespark)

20 stk. (kun højreben tilbage)

Taegeuk
Oh jang (nummer 5) – 20 handlinger

Ho-sin-sul (selvforsvar)

Kamp (gyeorugi)

Frigørelse fra halsgreb (kvælertag) og sidehalsgreb

Kamp med vest og beskyttelsesudstyr
Forståelse for ”Sudden Death”

Teori
Balkeut
Dwitkoomchi
Mom

Tæer
Bagside af hæl, akilleshæl
Krop

Teorilisten ”Legemsdele / våben” skal indlæres
Dommerreglementet inden for kamp skal indlæres (Uddybende version www.rissko-taekwondo.dk/download)
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4. kup pensum (rød)
Stande (Seogi)
Beom seogi
Mo seogi
Poom seogi: Bo joomeok joonbi seogi

Tigerstand
Spidsstand
Dækket / beskyttet næve, en klarstand

Håndteknikker
Batangson geodeuro momtong an makki
Eotgeoreo arae makki
Eotgeoreo eolgool makki
Gawi makki
Doobon gawi makki
Doo joomeok jechyeo jireugi
Geodeuro deung joomeok eolgool ap chigi
Eolgool bakat chigi
Momtong hechyeo makki
An palmok momtong hechyeo makki

Indadgående håndrods blokering med støtte
Lav krydshånds blokering
Høj krydshånds blokering
Sakse blokering
Dobbelt sakse blokering
Dobbelt knytnæveslag med håndfladen opad
Omvendt knoslag i høj sektion med støtte
Udadgående knoslag i høj sektion
Adskille blokering i midter sektion
Adskille blokering i midter sektion med indersiden af underarmen

Benteknikker
Pyeojeok chagi
Geudeup chagi
Mooreup chigi
Mooreup dollyo chigi
Twieo chagi fra joonbi

Pletspark
Repetere spark (to ens spark med samme ben)
Knæstød
Cirkel knæstød
Springspark fra klarstand

Hanbon gyeorugi (et-skridts-kamp)

Saeboon gyeorugi (tre-skridts-kamp)

25 stk. håndhandlinger (højre & venstre ben tilbage)
25 stk. benhandlinger (højre & venstre ben tilbage)
Lang afstand (alt foregående)

25 stk. (kun højreben tilbage)

Taegeuk
Yook jang (nummer 6) – 19 handlinger

Ho-sin-sul (selvforsvar)

Kamp (gyeorugi)

Frigørelse fra omklamring forfra og bagfra
Forsvar mod spark, med nedtagning

Kamp med vest og beskyttelsesudstyr
Kamp mod flere modstandere

Gennembrydning (gyeokpa)
1 stk. bræt med fodteknik efter eget valg
Sten valgfri

Teori:
Pyeon joomeok
Doo joomeok
Bo joomeok
Gom son
Eotgeroo
Gawi

Flad knytnæve
Dobbelt knytnæve
Dækket knytnæve
Bjørnehånd
Kryds
Saks
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Teori (fortsat):
Yoyo udholdenhedstest
Styrkecirkel

Se afsnittet om graduering
Se afsnittet om graduering

Kan tælle til 40 på koreansk
Kendskab til træningsprincipper:

Opvarmning
Styrketræning
Konditionstræning
Smidighedstræning
Tekniktræning
Udstrækning

Kendskab til RICE princippet (Se bilag)
Deltagelse ved min. et teknikstævne
Deltagelse ved min. et kampstævne
Skriftlig teoriprøve, min., 75% korrekte svar
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3. kup pensum (rød med 1 sort snip)
Stande (Seogi)
Mo joochoom seogi
Ap joochoom seogi

Spids hestestand
Apseogi, hvor man går ned i knæ

Håndteknikker
Oesanteul makki
Dangyo teok jireugi

Del-af-bjerg blokering
Trække med en hånd, slag mod hagen med den anden

Benteknik
To flyvende spark efter hinanden, hvor det første er et ”falsk”
spark

Doo bal dang sang chagi

Han bon gyeorugi (et-skridts-kamp)

Saeboon gyeorugi (tre-skridts-kamp)

25 stk. håndhandlinger (højre & venstre ben tilbage)
25 stk. benhandlinger (højre & venstre ben tilbage)
Lang afstand (alt foregående)

25 stk. (kun højreben tilbage)

Taegeuk
Chil jang (nummer 7) – 25 handlinger

Ho-sin-sul (selvforsvar)

Kamp (gyeorugi)

Førergreb (f.eks. politiets) min. 3 stk.

Kamp med vest og beskyttelsesudstyr
Kamp mod flere modstandere

Gennembrydning (gyeokpa)
1 stk. bræt med håndteknik efter eget valg

Teori
Bam joomeok
Balnal deung
Dangyo
Santeul
Oesanteul

Kastanje næve
Inderside af fod
Trække
Bjerg
Del-af-bjerg

Taekwondos historie
Hvad betyder det koreanske flag?
Yoyo udholdenhedstest
Styrkecirkel

Se afsnittet om Taekwondos historie
Se afsnittet om Taegeukgi
Se afsnittet om graduering
Se afsnittet om graduering

Skriftlig teoriprøve, min., 75% korrekte svar
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2. kup pensum (rød med 2 sorte snipper)
Stande (Seogi)
Anchong joochoom seogi

Hestestand med indadrettede tæer

Håndteknikker
Pyeojeok jireugi
Palkup naeryo chigi
Palkup ollyo chigi

Plet slag
Nedadgående albueslag
Opadgående albueslag

Benteknikker
Twieo ieo chagi

To ens spark med hvert sit ben (flyvende)

Hanbon gyeorugi (et-skridts-kamp)

Saeboon gyeorugi (tre-skridts-kamp)

25 stk. håndhandlinger (højre & venstre ben tilbage)
25 stk. benhandlinger (højre & venstre ben tilbage)
Lang afstand (alt foregående)

25 stk. (kun højreben tilbage)

Ho-sin-sul (selvforsvar)

Kamp (gyeorugi)

Frigørelse af div. greb når man ligger på ryggen

Kamp med vest og beskyttelsesudstyr
Kamp mod flere modstandere

Taegeuk
Pal jang (nummer 8) – 27 handlinger

Gennembrydning (gyeokpa)
2 stk. brædder med hånd- og fodteknik efter eget valg

Teori
Jibge joomeok
Son deung
Sonnal deung
Gawi sonkeut
Han sonkeut
Moeun doo sonkeut
Moeun sae sonkeut
Udvidet kendskab til Kampdommerreglement

Pincet næve
Håndryg
Omvendt knivhånd
Sakse fingerspidser
Enkelt fingerspids
Dobbelt fingerspidser (2 fingre samlede)
Tredobbelt fingerspidser (3 fingre samlede)
Se hjemmesiden www.risskov-taekwondo.dk

Kendskab til advarsler og minuspoint
Skriftlig teoriprøve, min., 75% korrekte svar
Yoyo udholdenhedstest
Styrkecirkel

Se afsnittet om graduering
Se afsnittet om graduering
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1. kup pensum (rød med 3 sorte snipper)
Stande (Seogi)
O-dja seogi
Gyottari scogi
Poom seogi: Tong milgi joonbi seogi

T-stand
Hjælpestand (samlede-knæer stand)
Presse\skubbe cylinderformet klar stand

Håndteknikker
Palkup yeop chigi
Palkup geodeuro yeop chigi
Me joomeok arae pyeojeok chigi
Mooreup keokki
Pyeonsonkeut jechyeo chireugi
Kaljebi

Sidelæns albueslag
Sidelæns albueslag med støtte
Pletslag i lav sektion med hammerhånd
Knække knæ
Fingerstik med håndflade opad
Slag mod strube med buehånd

Benteknikker
Twieo baggueo chagi

Springspark med bagerste ben

Hanbon gyeorugi (et-skridts-kamp)

Saeboon gyeorugi (tre-skridts-kamp)

25 stk. håndhandlinger (højre & venstre ben tilbage)
25 stk. benhandlinger (højre & venstre ben tilbage)
Lang afstand (alt foregående)

25 stk. (kun højreben tilbage)

Ho-sin-sul (selvforsvar)

Kamp (gyeorugi)

Kropssprog og holdningens betydning for afværgelse af
angreb

Kamp med vest og beskyttelsesudstyr
Kamp mod flere modstandere

Taegeuk / poomse
Chung Moo Hyung – 25 handlinger
Poomse koryo – 30 handlinger

Gennembrydning (gyeokpa)
1 stk. bræt med håndteknik efter eget valg, efterfulgt af gennembrydning af 1 stk. bræt med flyvespark.

Teori
Modeum sonkeut
Keokki
Agum son
Kaljebi
Jechin pyeonsonkeut
Hyung
Yoyo udholdenhedstest
Styrkecirkel

Samlede fingerspidser
Knække / brække
Buehånd, rundingen mellem tommel- og pegefinger
Slag mod struben med buehånd
Fingerstik med håndflade opad
Figurøvelse, betyder det samme som poomse
Se afsnittet om graduering
Se afsnittet om graduering

Kan tælle til 60 på koreansk
Skriftlig teoriprøve, min., 75% korrekte svar
Applikationer for alle teknikker
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Dan grader
1. Dan
Tiden mellem 1. kup og 1. Dan skal primært bruges til grundig træning og afpudsning af alt det foregående pensum
- det være sig både teknikker og teori. Der er derfor ikke mange nye ting at lære.

Stande (Seogi)
Haktari seogi

Tranestand

Håndteknikker
Batangson teok chigi
Keumgang makki
Keun dolcheogi
Santeul makki

Fremadgående slag med håndrod mod hagen
Diamant blokering (eolgool + arae makki)
Stor hængsel
Bjerg blokering

Benteknikker
Alle spark skal kunnes som twieo dvs. flyvende / springende spark

Hanbon gyeorugi (et-skridts–kamp)

Saeboon gyeorugi (tre-skridts-kamp)

25 stk. håndhandlinger (højre & venstre ben tilbage)
25 stk. benhandlinger (højre & venstre ben tilbage)
Med afstand: flyvende spark og spark kombinationer

17 stk. (Kun højreben tilbage)

Poomse
Poomse Koryo - 30 handlinger

Kamp (gyeorugi)
Kamp mod to modstandere med vest og beskyttelsesudstyr

Gennembrydning (gyeokpa)
To brædder i kombination, mindst en benteknik

Teori
Kendskab til kroppens sårbare punkter: kup so
Yoyo udholdenhedstest
Styrkecirkel

Se afsnittet om graduering
Se afsnittet om graduering

Skriftlig teoriprøve, som indeholder spørgsmål om teknikker / poomse'er / DTF / WTF mm.
Skal kunne og have kendskab til 3 fases hanbon:
Fase 1.
Hanbon som normalt.
Fase 2.
Hanbon, hvor man slår direkte fra kampstand og hænderne er i boksestilling.
Fase 3.
(Effektiv) Selvforsvar, hvor slag kan komme direkte eller som hook uden forvarsel.
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2. Dan
Håndteknikker
Sonnal arae hechyo makki
Keumgang momtong makki
Jageun dolcheogi
Miteuro paegi

Lav sektion "adskille" blokering m. knivhånd
Diamant blokering i midtersektion
Lille hængsel
Trækker rundt

Benteknikker
Alle spark skal kunnes som twieo dvs. flyvende / springende spark

Hanbon gyeorugi (et-skridts–kamp)

Saeboon gyeorugi (tre-skridts-kamp)

19 stk. hånd- og benhandlinger

17 stk. (Kun højreben tilbage)

Poomse
Poomse Keumgang – 27 handlinger

Kamp (gyeorugi)
Kamp med vest og beskyttelsesudstyr
Kamp mod to modstandere

Gennembrydning (gyeokpa)
To brædder i kombination, mindst en benteknik

Teori
Skriftlig teoriprøve, som indeholder spørgsmål om teknikker / poomse'er / DTF / WTF mm.
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3. Dan
Håndteknikker
Geodeureo eolgol yeop makki
Hechyo santeul makki
Dan gyo teok-chigi
Meonge-chigi

Høj hjælpe side blokering
"Adskille" bjerg blokering
En hånd trækker og den anden udfører apchigi (deungjumeok)
Albuestød til siderne

Benteknikker
Mom dollyo yeopchagi

Drej krop og udfør yeopchagi

Hanbon gyeorugi (et-skridts–kamp)

Saeboon gyeorugi (tre-skridts-kamp)

19 stk. hånd- og benhandlinger

17 stk. (Kun højreben tilbage)

Poomse
Poomse Taebeak – 26 handlinger

Kamp (gyeorugi)
Kamp med vest og beskyttelsesudstyr
Kamp mod flere modstandere

Gennembrydning (gyeokpa)
To brædder i kombination, mindst en benteknik

Teori
Skriftlig teoriprøve, som indeholder spørgsmål om teknikker / poomse'er / DTF / WTF mm.
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4. Dan
Håndteknikker
Sonnal arae eotgeoreo makki
Sonnal deung momtong makki
Keureo-olligi
Hwangso makki
Sonbadak geodeureo yeop makki
Bawi milgi
Chettari jireugi

Lav krydshåndsblokering m. knivhånd
Omvendt knivhåndsblokering i midter sektion
Trækker opad
Okse blokering
Håndfladen hjælper sideblokering
"Skubber en stor sten"
Begge jumeok udfører slag i momtong

Hanbon gyeorugi (et-skridts–kamp)

Saeboon gyeorugi (tre-skridts-kamp)

19 stk. hånd- og benhandlinger

17 stk. (Kun højreben tilbage)

Poomse
Poomse Pyongwon – 21 handlinger

Kamp (gyeorugi)
Kamp med vest og beskyttelsesudstyr
Kamp mod flere modstandere

Gennembrydning (gyeokpa)
Tre brædder i kombination, minst en i luften

Teori
Skriftlig afhandling om Taekwondo
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5. Dan
Håndteknikker
Hansonnal eolgul makki
Keumgang ap jireugi
Me-jumeok yeop pyojeok chigi

Enkelt knivhåndsblokering i høj sektion
Diamant fremadgående slag i midtersektion
Pletslag til siden med lillefingersiden af knytnæve

Hanbon gyeorugi (et-skridts–kamp)

Saeboon gyeorugi (tre-skridts-kamp)

19 stk. hånd- og benhandlinger

17 stk. (Kun højreben tilbage)

Poomse
Poomse Sipjin – 28 handlinger

Kamp (gyeorugi)
Kamp med vest og beskyttelsesudstyr
Kamp mod flere modstandere

Gennembrydning (gyeokpa)
Tre brædder i kombination, minst en i luften

Teori
Skriftlig afhandling om Taekwondo-relateret emne
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6. Dan
Håndteknikker
Nalgae pyogi
Bam-jumeok sosum jireugi
Hwidullo makki
Hwidullo jabadangkigi
Keumgang yeop jireugi
Taesan milgi
Sonnal oesanteul makki
An-palmok momtong biteuro makki

Spredte vinger
Kastanje-næve slag mod hals
”Skubbe væk”
”Fange og skubbe væk”
Diamant knytnæveslag til siden
Skubber et stort bjerg
En hånds bjerg blokering med knivhånd
Vride blokering med inderside af underarm

Hanbon gyeorugi (et-skridts–kamp)

Saeboon gyeorugi (tre-skridts-kamp)

19 stk. hånd- og benhandlinger

17 stk. (Kun højreben tilbage)

Poomse
Poomse Jitae – 28 handlinger

Kamp (gyeorugi)
Kamp med vest og beskyttelsesudstyr
Kamp mod flere modstandere

Gennembrydning (gyeokpa)
Tre brædder i kombination, minst en i luften

Teori
Skriftlig afhandling om Taekwondo-relateret emne
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Historie
Taekwondos historie
Historie og oprindelse af kampkunst er et meget svært
emne, da der findes en masse legender og hypoteser. Men
historien bag taekwondo er meget håndgribelig. Selve
ordet Taekwondo blev nemlig først en realitet i 1955. Før
den tid var der intet, der hed Taekwondo. I 1955 blev det
vedtaget af nogle instruktører, historikere og andre kendte
personligheder, at navnet Taekwondo skulle bruges som ny
fælles betegnelse for den nationale kampkunst.
(Kriger tempel)

Før 1955 havde kampkunsten i Korea bestået af mange forskellige skoler med lige så mange
forskellige navne. Et navn går dog næsten altid igen, som betegnelse for den gamle koreanske
kampkunst, nemlig Soo Bak (Soo betyder hånd og Bak at slå).
Mennesket har altid, lige siden de første af vore forfædre gik rundt i urskoven, været nødt til at
kæmpe for at overleve. Dengang kæmpede man mod vilde dyr og krigeriske nabostammer, både
for at skaffe sig føden og for at overleve. Der var tale om instinktive handlinger. Senere blev
man mere bevidst omkring sine handlinger og man lærte bla. at lave og udnytte primitive
redskaber og våben. Bevidstheden omkring det at overleve blev større. Systematiske handlinger
startede først for ca. 2.600 år siden.
Gennem de sidste ca. 2.600 år, er den kampkunst, som vi kender i dag blevet udviklet. Det kan
ikke med sikkerhed siges, hvor den moderne kampkunst opstod, da de civilisationer, den hører
til, ud fra et udviklingsmæssigt synspunkt opstod samtidig. Det var nemlig ikke kun i de
østasiatiske lande, at der fandtes kampkunst. F.eks havde man i det antikke Grækenland en
kampkunst ved navn Pankration, som var var en forløber for vores tids boksning.
Undersøger man de mange asiatiske kampkunster vil man
finde mange ligheder, der alle kan føres tilbage til gammel
kinesisk tankegang. Korea har fra gammel tid mere eller
mindre været underlagt Kina. Først i 1945 kan man snakke
om et selvstændigt Korea, og så alligevel ikke, da Korea jo
blev delt i forbindelse med koreakrigen (1949-53).
Den koreanske Soo Bak må altså oprindeligt stamme fra Kina.
Koreanerne har så gennem tiderne givet den deres eget præg.
De tidligste beviser vi har på kampkunst i Korea er
vægmalerier fra en hule i kongeriget Koguryo. Et af disse
malerier kan dateres til et sted mellem år 3. f.kr. og år 427
e.kr. så vi ved med sikkerhed, at Soo Bak var kendt på dette (Krigeridolet Keumgang fra Sokkuram hulen )
tidspunkt.
Den største udvikling af den koreanske
Soo Bak skete under Yi-dynastiet (13921907). Her var der en kæmpe udvikling
indenfor kampkunsten. Bl.a. blev den
første bog om emnet kampkunst skrevet
på denne tid.
(Vægmaleri)
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For omkring 1300 år siden var den koreanske
halvø delt i 3 kongeriger: Koguryo, Baekje og
Silla. Silla, som var det mindste af de 3
kongeriger, var hele tiden udsat for overfald fra de
2 andre riger. For at kunne forsvare landet på den
bedste måde, oprettede kong Chin Heong et
officerskorps af unge mænd. Gennem benhård
træning blev de uddannet til elitekrigere. Disse
unge mænd trænede foruden i våbenbrug også
våbenløs kamp (Soo Bak), og blev undervist i
filosofi og statskundskab af landets bedste munke.
Disse unge krigere blev kaldt Hwa-rang1. Ved at
kombinere den hårde træning med filosofi og
meditation, udviklede Hwa-rang sig til en
uovervindelig hær. De blev frygtet og respekteret
af deres fjender for deres mod og kunnen.

(De tre kongeriger)

Hwa-rang krigerne førte således Silla til mange sejre, når det lille kongerige blev angrebet af
enten Koguryo eller Baekje. Og til sidst lykkedes det Silla at forene den koreanske halvø til et
stort rige, hvilket var første gang i historien. Hwa-rang krigernes succes med bl.a. kampkunst
smittede også af på civilbefolkningen. Her steg interessen for at træne og lære Soo Bak. Det var
under Koryo-dynastiet2, at kampkunsten opnåede sin største popularitet.
Under Yi dynastiet, grundlagt af Kong Taejo, gik det på det officielt plan, tilbage for Soo Bak.
Confucianismen var nu statsreligion istedet for budismen, hvilket betød at det nu ikke mere var
velset at landets lederer brugte deres tid på krigskunst. Tiden skulle bruges på at studere skrifter,
digte eller spille musik. Fysiske anstrengelser var kun for den almindelige mand. Soo Bak blev
altså ikke glemt, men stadig trænet dog uden staten som "sponsor". Det er alligevel fra denne
periode, at vi har nogle af de vigtigste skrifter om koreansk kamp- og krigskunst bl.a. Moo Yei
Do Bo Tong Ji, hvilket kort forklaret er en brugsvejledning til kampkunst.
Efter Yi-dynastiet, stod den koreanske kampkunst stort set i stampe. Japanerne holdt nemlig
Korea besat fra 1910 til 1945. Under besættelsen forbød japanerne al udførelsen af koreansk
kampkunst. Japanernes besættelse var også skyld i, at mange koreanere flygtede til Kina og
Manchuriet. Her mødtes og studerede flere af dem kinesiske kampformer.
Efter 1945, da japanerne, som følge af nederlaget i anden verdenskrig, trak sig tilbage fra Korea,
blev det atter lovligt og aktuelt at praktisere en koreansk kampkunst. Nu var der som nævnt i
indledningen, mange forskellige stilarter i koreansk kampkunst. Soo Bak var blevet trænet i
hemmelighed under japanernes besættelse, og havde dermed ikke udviklet sig ensartet over hele
Korea. Dertil kom alle de flygtninge, som vendte hjem fra Kina med flere nye ideer om
kampkunst, efter at have studeret disse i Kina samt Karate som japanerne havde introduceret. Fra
1945 til 1955 eksisterede der således mange forskellige stilarter og skoler i Korea.

1
2

Hwa-rang betyder ”Blomsterende Ridder” (Hwa = ”Blomsterende”, Rang = ”Ridder”)
Koryo er taget fra ordet Kogyryo. Navnet Korea stammer i øvrigt fra Koryo.
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De 5 mest fremherskende skoler var :






Moo Duk Kwan
Ji Do Kwan
Chang Moo Kwan
Chung Do Kwan
Song Moo Kwan

Vores daglige træning har sine rødder i Moo Duk Kwan-skolen. Denne har været den største
skole i Korea efter 1945. Moo Duk Kwan blev grundlagt i 1945 af "Grandmaster" Hwang Kee,
da han vendte hjem fra Manchuriet. Han kaldte skolen Moo Duk Kwan, som betyder "Den
moralske skole til at stoppe krig og ufred", og stilarten var Tang Soo Do.
Moo Duk Kwan-skolen delte sig op i to efter 1955. Her blev det jo officielt vedtaget at samle alle
koreanske kampformer under navnet taekwondo. Derfor gik mange af Moo Duk Kwan-skolens
elever over til at træne Taekwondo. I dag træner hovedparten af den oprindelige Moo Duk
Kwan-skole taekwondo - Kun få træner stadig Tang Soo Do.
Men under alle omstændigheder, uanset om man træner Taekwondo eller Tang Soo Do, så
stammer hovedparten af den koreanske kampkunst, som vi træner i dag, fra Moo Duk Kwanskolen (Både Choi Kyoung An og Ko Tae Jeong kommer fra denne skole). Og denne har altså
sine rødder i gammel koreansk kampkunst, Soo Bak, og kinesisk kampkunst.
Tidslinie:
3 f.kr. – 427 e.kr.

Vægmaleri, der forestiller to personer i udførelse af kampkunst,
bliver malet i kongeriget Koguryo.

57 f.kr. – 670 e.kr.

Kongeriet Silla regerer i den syd-østlige del.

37 f.kr. – 668 e.kr.

Kongeriet Koguryo regerer i den nordlige del.

18 f.kr. – 670 e.kr.

Kongeriet Paekje regerer i den syd-vestlige del.

668 e.kr.

Koguryo forenes med Silla.

670 e.kr.

Paekje forenes med Silla og Stor Silla dannes.

670 e.kr. – 936 e.kr.
935 e.kr. – 1392 e.kr.

1392 e.kr. – 1910 e.kr.
1790 e.kr.

1910 e.kr. – 1945 e.kr.
1955 e.kr.

Stor Silla regerer over det samlede Korea.
Koryo dynastiet tager over (Bliver stiftet i 935 af systemkritikere,
men har først det fulde overtag i 936).
Yi dynastierne tager over med Kong Taejo i spidsen.
Generalerne Yi Dok Mu og Park Tae Ka skrev den første af fire
kampkunst lærebøger, Moo Yei Do Bo Tong Ji.
Japan besætter Korea.
Moo Duk Kwan skolen deler sig i to: Den ene træner
Taekwondo, den anden Tang Soo Doo.
Ordet Taekwondo bliver brugt for første gang.
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Choi Hong Hee stifter International Taekwondo Federation (ITF)
30. juni 1960 e.kr.

Korean Tang Soo Do og Soo Bak Do Association bliver slået
sammen til Korean Tae Soo Do Association. Denne bliver af den
koreanske regering registreret som Koreas nationale kampsport.

1963 e.kr.

Choi Hong Hee, 9.dan, bliver leder for ITF.

1965 e.kr.

Korean Tae Soo Do Association skifter navn til Korean
Taekwondo Association.

1968 e.kr.

Choi Hong Hee bliver udvist fra Korea som følge af et fejlslagent
forsøg på politisk magtovertagelse

1972 e.kr.

Kukkiwon bliver grundlagt som en central skole for Taekwondo,
og samtidig være stedet hvor forskellige Taekwondokonkurrencer skal afholdes.

25. maj 1973 e.kr.

Det først verdensmesterskab bliver afholdt i Kukkiwon.

28. maj 1973 e.kr.

Kim Un Yong vælges til præsident for det nystiftede World
Taekwondo Federation (WTF).

8. oktober 1975 e.kr.

Kim Un Yong får WTF optaget i General Association of
International Sports Federation (GAISF). Taekwondo er dermed
en anerkendt international selvstændig sportsgren.

1988 e.kr. & 1992 e.kr

Taekwondo er med som opvisningssport til OL

Taekwondo i Danmark
Taekwondo kom til Danmark efter at være kommet til Europa. Systemet blev bragt hertil af to hollandske
instruktører, Theo P. Salm og Bernd Denni, som kom til landet for at finde egnede instruktører og ledere
til at indføre systemet i Danmark. Det krævede en meget stor indsats fra de danske udøvere, idet
hollænderne kun besøgte landet i deres ferier og underviste på campingpladser. En af de elever, der skilte
sig ud, var Gunnar Sørensen. Gennem jernhård træning og enorm selvdisciplin overbeviste han
hollænderne om, at han var egnet til at udbrede systemet i Danmark.
Da Gunnar Sørensen var indehaver af graden 4. kup, startede han sin første skole i Sønderborg som
hurtigt fik 100 medlemmer. Senere blev han fungerende landstræner og formand for DTaF. Da Choi
Kyoung An kom til Danmark, blev han ansat som Dansk landstræner. Han blev senere afløst af Ko Tae
Jeong.

Tidslinie:
1965 e.kr.

Taekwondo introduceres i Europa

1968 e.kr.

Taekwondo introduceres i Danmark af Theo P. Salm og Bernd
Denni.

1971 e.kr.

Gunnar Sørensen åbner den første Taekwondoklub i Danmark.

1972 e.kr.

Gunnar Sørensen fungerer som landstræner.
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1975 e.kr.

Dansk Taekwondo Forbund (DTaF) bliver dannet. Gunnar
Sørensen er formand.

1976 e.kr.

Choi Kyoung An kommer til Danmark og bliver landsholdstræner for kampholdet.
Det 1. Danmarksmesterskab i Taekwondo afholdes.

1980 e.kr.

DTaF bliver optaget i Dansk Idrætsforbund (DIF).
Ko Tae Jeong bliver danske landstræner for kampholdet.
Det 3. Europamesterskab i kamp i Taekwondo bliver afholdt i
Esbjerg.

1982 e.kr.

Momme Knutzen stifter Risskov Taekwondo klub.

1983 e.kr.

Det 6. Verdensmesterskab i kamp (for mænd) og det 1.
Verdensmesterskab i kamp (for kvinder) i Taekwondo afholdes i
Brøndby Hallen.

1991 e.kr.

Gergely Salim og Tonny Sørensen vinder guld og Josef Salim
vinder sølv ved VM i kamp i Athen.

1992 e.kr.

Gergely Salim vinder guld ved OL i Barcelona i kamp.

1993 e.kr.

Det 1. Europamesterskab i Poomse afholdes. Det danske hold
vinder guld i synkronpoomse og individuel herre poomse.
Ky Tu Dang bliver landsholdstræner for teknikholdet

1999 e.kr.

Sten Knuth bliver landsholdstræner for kampholdet

2001 e.kr.

Jesper Roesen vinder sølv ved VM i kamp.
Bjarne Johansen bliver landsholdstræner for kampholdet

2003 e.kr.

Henrik Frost bliver landsholdstræner for teknikholdet

2004 e.kr.

Jesper Roesen kommer på en 4. plads i kamp ved OL i Athen

2007 e.kr.

Ky tu Dang vinder guld ved VM i teknik
Jesper Roesen bliver landsholdstræner for kampholdet
Nicole Jensen bliver landsholdstræner for teknikholdet

2008 e.kr.

Mark Lee Larsen bliver landsholdstræner for teknikholdet
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Risskov Taekwondos historie
Den 1. februar 1982 åbnede dørene i Risskov Taekwondo Klub og blev en officiel registreret klub i
Dansk Taekwondo Forbund. Stifteren Momme Knutzen, som var elev af Choi Kyoung An, besluttede sig
for at åbne sin egen dojang i Risskov efter at have trænet i Århus Taekwondo Klub. Risskov Taekwondo
Klub blev ved samme lejlighed meldt ind i CV (Chois venner), som er en forening for klubbens
Grandmaster Choi Kyoung An. Mange af klubbens normer og værdisæt stammer fra denne forening.
Momme er i dag udnævnt til æresmedlem og har yderlige stiftet Favrskov Taekwondo klub i Hinnerup.
I år 2007 kunne klubben holde sit 25 år jubilæum og året senere 2008 blev klubben udvidet med endnu en
træningshal, hvilket gjorde det muligt at træne flere hold på samme tid. Dette var en nødvendighed, da
klubben udvidede træningsholdene med Mon hold. Samtidig fik klubben mulighed for at træne elite
udøvere.

Chung Moo
Chung Moo3 var tilnavnet på den berømte koreanske admiral Yi Sun Shin fra Yi
dynastiet. I 1592 blev Korea angrebet af japanske tropper under ledelse af
Hideyoshi. Det koreanske fodfolk kunne ikke klare sig mod de japanske styrker, der
var bevæbnede med rifler.
På havet var koreanerne derimod langt overlegne. Dette skyldes admiral Yi Sun
Shin, som gjorde brug af sine nyopfundne Kobukson. Disse var verdens første
“pansrede“ slagskibe. Med pansrede menes blot, at det var overdækkede skibe, som
kunne minde om en skildpadde.
Med sine Kobukson udkonkurrerede admiral Yi alle de japanske fartøjer.
Således blev japanernes mulighed for transport af forsyninger og
troppeforstærkninger ødelagt. Og de måtte trække sig besejrede tilbage.
Hideyoshi angreb Korea igen i 1597, og den japanske flåde blev atter besejret af
admiral Yi.
Efter at have ledet adskillige sejrrige kampe blev admiral Yi dræbt af en
snigskytte på sit flagskib. I Korea bliver admiral Yi stadig betragtet som en af
landets største helte og patrioter. Derfor bliver admiral Yi Sun Shin kaldt Chung
Moo, der betyder ”Den bedste”.

3

Chung Moo er samtidig navnet på Taekwondoklubberne i Århus, Risskov og Hinnerup .
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Tae-geuk-gi, det koreanske flag
I mange dojanger i Danmark hænger der to flag: det danske Dannebrog og det koreanske Tae-geuk-gi. En
hver Taekwondo-lektion starter og slutter med at man hilser på sin instruktør og evt. hjælpetrænere samt
de to flag, idet Taekwondoens grundprincipper bygger på respekt. Tae-geuk-gi bør for os stå som et
symbol på Taekwondo, da det indeholder meget af østens tankegang, filosofi og mystik, og dermed
mange af Taekwondoens principper.

Tae-geuk-gis historie
I 1882 skulle der udarbejdes en fredstraktat mellem Korea og Japan for at bringe en ende på
fjendtligheder, som strakte sig helt tilbage til den japanske krigsherre Hideyoshis invasion af Korea i
1592. En af de koreanske udsendinge følte et behov for et nationalt flag og skabte så Tae-geuk-gi, mens
delegationen var på vej til Japan.

Tae-geuk-gis betydning
Taegeukgi er opbygget af tre elementer. Den hvide baggrund repræsenterer landet, cirklen repræsenterer
folket og bjælkerne regeringen. Cirklen i midten er ligeligt delt og i perfekt balance. Disse to halvdele
symboliserer Um og Yang den om evige dualisme, som eksisterer overalt i universet (f.eks. himmel jord, lys - mørke, varme - kulde o.s.v.).
Flaget indeholder nogle af de mest grundlæggende symboler i orientalsk filosofi. De fire Gwe’er der er
placeret i hvert sit hjørne repræsenterer de fire verdenshjørner og solens gang på himmelen, samt de fire
elementer ild, himmel, vand og jord. Gwe’en i det nederste venstre hjørne udtrykker således daggry og
tidlig solskin, når solen står op i øst. Gwe’en i det øverste venstre hjørne udtrykker solens videre gang på
himmelen i form af strålende solskin, når solen er i syd. Gwe’en i det øverste højre hjørne symboliserer
skumring, idet solen går ned i vest. Den sidste Gwe i nederste højre hjørne udtrykkes ved total mørke, når
solen står i nord.
Den centrale tanke i Tae-geuk-gi indikerer altså, at selv om der er en konstant bevægelse i universet, er
der også balance og harmoni. Um og Yang som er placeret i midten udtrykker dualismen i universet.
Alting eksisterer ud fra harmonisk balance mellem direkte modsætninger, hvilket betyder at det ene ikke
kan eksistere uden det andet. Sådanne modsætninger er f.eks. Lys/Mørke, Godt/Ondt, Aktiv/Passiv, osv.
Den blå del af cirklen symboliserer jorden og den røde del himmelen. De førhen nævnte Gwe’er betegner
nogle af de grundlæggende begreber/elementer i universet (se skema under: Taegeuk betydning). På
flaget findes fire Gwe’er, men hvis man sammensætter alle kombinationerne får man i alt otte Gwe’er (se
figur under: de 8 gwe’er). Disse otte Gwe’er danner diagrammet og bevægelsesmåden i vores otte
Taegeuk’er.
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Poomse og Taegeuk
Poomse
Poomse er kamp mod en imaginær modstander. Selve ordet ”poomse” er udledt af ordet ”poom”, der
betyder handling. Poomse betyder ”sammensatte handlinger”. Poomse udføres efter helt fastlagte
mønstre, idet det forudsættes, at man angrebes fra alle retninger. Formålet med poomse er, at opøve
udøverens grundteknik, herunder balance, kraft, koordination, smidighed og udholdenhed, samt kontrol af
åndedræt.
Træning af poomse hører til blandt de ældste træningsformer og er stadig et af grundelementerne i
træning af orientalsk kampkunst. Hyung og Tul er andre koreanske ord, der betyder det samme som
poomse og bruges i andre koreanske kampsystemer. Kata er det Japanske sidestykke til poomse. Man har
som nævnt trænet poomse langt tilbage i tiden. Der findes spor fra dem helt tilbage til år 851 i Kyongju,
Sillas gamle hovedstad. En af forklaringerne på, at man udviklede poomse, var, at man mente, det var for
farligt at konkurrere mod hinanden, på den måde man nu har frikamp. Man havde ingen regler og heller
intet beskyttelsesudstyr, og de teknikker, man trænede, var ikke beregnet på at score point, men derimod
på at slå en modstander ihjel hurtigt og effektivt. Man brugte derfor poomse til at udvikle sine teknikker
og til at konkurrere mod hinanden. Hvis man sammenligner de forskellige stilarter poomse, kata eller
hyung vil man i mange tilfælde finde slående ligheder, der kunne tyde på en fælles inspirationskilde.
Træning af poomse er en uhyre vigtig del af Taekwondo. Når man træner poomse, koncentrerer man sig
kun om den korrekte udførsel af grundteknikkerne. Dette er helt i modsætning til kamp, hvor det vigtigste
ikke er udførelsen af teknikken, men derimod om teknikken scorer point, uanset hvordan den ser ud. Kort
sagt, det vigtigste i poomse er teknikkerne i sig selv, mens det vigtigste i kamp er at score point.
I poomse udfører man som nævnt en serie af fastlagte handlinger. Alle bevægelser er forudbestemt. Det
gælder således om, at alle stande, blokeringer, slag og spark udføres helt korrekt, med god kraft, den
rigtige timing og rytme, i den rigtige sektion. Det er meget vigtigt, at man virkelig udkæmper poomsen.
Udfører man blot handlingerne uden at forestille sig, at de udføres mod en rigtig modstander, mister
poomse'en enhver mening. En poomse skal have liv. Det er vigtigt, at man med sin udstråling viser, at det
faktisk er en kamp.
Der er følgende regler, når man udfører en poomse:







Man skal altid ende på det sted, man startede. Herved viser man præcisionen specielt i ens stande.
Kroppen skal være afslappet, herved bliver handlingerne hurtigere, mere kraftfulde og dynamiske. I
kontaktøjeblikket skal de anvendte muskler være spændt.
Den skal udføres rytmisk. Handlingerne skal flyde ind i hinanden på en dynamisk måde. Alle
teknikker skal dog være tydeligt markerede.
Man skal kende formålet med handlingerne.
Handlingen skal udføres så realistisk som muligt.
Inden man udfører en teknik, skal man altid kigge i den retning, teknikken udføres. Dette kaldes for
sison.

Poomse udgør en væsentlig del af den daglige Taekwondo træning. Man skal lære en ny poomse til
næsten hvert bælte. Det er meget vigtigt, at man lærer den pågældende poomse helt inden man bliver
gradueret. Kan man ikke poomsen, har man ikke lært de teknikker, der kræves til bæltet. Man skal således
beherske en poomse helt, inden man lærer den næste i rækken. Man må aldrig ophøre med at træne
poomse. Poomse er nemlig den allerbedste måde at træne grundteknik på.
De forskellige stilarter inden for koreansk kampkunst har hver deres karakteristiske poomse. Inden for
moderne WTF Taekwondo findes 3 forskellige Poomse-serier op til 1. Dan. Det er Pyun Ahn (8 stk.),
kicho (3 stk.), og taegeuk (8 stk.). De 8 taegeuks er de nyeste og danner sammen med Poomse Koryo
grundlag for pensum til 1. Dan i moderne WTF Taekwondo. I Danmark træner man de 8 taegeuks.
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Taegeuk
Ordet er sammensat af ”tae”, der betyder ”store”, og ”geuk”, der betyder ”evighed/uendelighed”, taegeuk
betyder derfor ”stor uendelighed”. Med dette menes, at de 8 taegeuks indeholder alt, hvad man har brug
for i Taekwondo. De 8 taegeuks er opbygget efter de 8 gwe’er (også kaldet palgwe). En gwe er et trigram
bestående af 3 bjælker, som ligger oven på hinanden. De kan være ubrudte ( ----- ) eller brudte på midten
(-- -- ). Der er derfor mulighed for 8 forskellige gwe'er. Hver taegeuk er baseret på en gwe.

Alle taegeuks følger gwe'ens mønster
Man starter i A med hovedet rettet mod B. Når man starter med at gå til siden, udføres første handling
altid mod venstre og dernæst til højre. Hvis man står på en ubrudt bjælke, skal man tage to skridt til siden,
er bjælken brudt, skal man kun tage 1 skridt.
Som noget karakteristisk for taegeuk og for hele filosofien bag ved Taekwondo starter man altid med en
blokering. Dette illustrerer, at formålet med Taekwondo i bund og grund er fredeligt, til at undgå
konflikter og ikke til at starte dem. Det er et symbol på, at en Taekwondo-udøver aldrig angriber først.
Det betyder ikke KUN, at eleven ikke tager det første skridt til en slåskamp. Taekwondo-udøveren må
heller ikke optræde således, at han provokerer til konflikt.
Desuden skal han forudse, hvor der er risiko for slåskampe og undgå at komme disse steder. Hvis man
tvinges til en konfrontation, skal man forsøge at undgå at komme op at slås f.eks. ved at tale
modstanderen fra det. Hvis dette ikke kan lade sig gøre, skal man forsøge at slippe væk. Det bedste
forsvar er derfor som regel at løbe. Det er kun i yderste nødstilfælde, hvor man ikke på nogen måder kan
undgå det, at man må bruge Taekwondo. En Taekwondoudøver, der ikke forstår dette, har overhovedet
ikke forstået meningen med Taekwondo og dermed poomse.

Taegeuk betydning
Nr
1
2
3
4
5
6
7
8

Taegeuk
Il-Jang
Yi-Jang
Sam-Jang
Sah-Jang
Oh-Jang
Yook-Jang
Chil-Jang
Pal-Jang

Symbol

Nr
1
2
3
4
5
6
7
8

Taegeuk
Il-Jang
Yi-Jang
Sam-Jang
Sah-Jang
Oh-Jang
Yook-Jang
Chil-Jang
Pal-Jang

Gwe
Keon
Tae
Ri
Jin
Seon
Gam
Gan
Gon

Tællinger
18
18
20
20
20
19
25
27

Teknikker
20
23
34
29
32
31
33
38

Egenskab
Stærk
Glad
Lys
Bevæge
Gennemtrænge
Farlig
Hvilende
Hengivende

Billede
Himmel
Sø
Ild
Torden
Vind
Vand
Bjerg
Jorden

Grad
9.kup
8.kup
7.kup
6.kup
5.kup
4.kup
3.kup
2.kup og 1.kup
Familie
Fader
Tredje datter
Anden datter
Første søn
Første datter
Anden søn
Tredje søn
Moder
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Kihap
Kihap er den koranske betegnelse for det kampråd, som man anvender i Taekwondo. Kihap er imidlertid
ikke kun et råb. At forklare begrebet kihap på en let og forståelig måde er meget svært. Kihap er
sammensat af to begreber: Ki – livsenergi – og hap – koncentration eller forening. Ki er et begreb, man
finder i såvel koreansk, kinesisk som japansk filosofi. Ki beskrives som den oprindelige energi, den
energi der har skabt og skaber universet.
Ki findes overalt. Hos mennesket findes ki'en koncentreret i et punkt lidt under navlen, der på koreansk
kaldes Danjun. Det er de færreste, der er i stand til at kontrollere denne energi. Men man ser det f.eks. i
situationen, hvor en moder løfter en bil for at befri hendes fastklemte barn. Ved intensiv træning er det
muligt at opnå en vis form for kontrol over Ki. Men det tager mindst lige så lang tid som optræning af
kroppens fysiske form. Det, man forsøger med kihap, er at koncentrere ens samlede energi i det punkt,
hvor der er brug for den; f.eks. til et slag eller spark. Kihap anvendes ikke kun i kampkunst; f.eks. en
tennisspiller, der server, og vægtløftere bruger rent faktisk også kihap for at få mobiliseret alle kræfter.
Som nævnt er kihap ikke kun en lydeffekt skabt af stemmebåndene, men kommer helt nede fra Danjun,
kroppens energicenter. Når man udfører en teknik, er det vigtigt, at man ikke holder på luften. Gør man
det, sker der nemlig to ting: 1) man får ikke nok ilt til musklerne og bliver derfor hurtigt træt, og 2) man
er ikke helt fri i kroppen til at udføre teknikken perfekt. Man skal altså hele tiden trække vejret under
udførsel af Taekwondo, f.eks. poomse. Som regel foregår det ved at trække vejret ind mellem udførsel at
teknikkerne- og ånde ud under udførselen af teknikken.
Hvis man ser lidt praktisk på det, er der flere fordele ved at anvende kihap. Råbet i sig selv har en
forskrækkende effekt på modstanderen, der i et kort øjeblik bliver bragt lidt ude af kontrol, måske nok til
at man får held til at udføre ens teknik. Ved at bruge kihap får man en udstråling af selvtillid og vilje til at
vinde, der kan mærkes af modstanderen, som måske herved bliver usikker. Kihap har over for sig selv en
forstærkende effekt på selvtilliden. Kihap hjælper en til fuldstændigt at koncentrere sig om en ting, f.eks.
en gennembrydning, hvor det er helt afgørende for resultatet, at man ikke har andre tanker i hovedet eller
er usikker på sig selv. Kihap er altså en forening af ens samlede energi, såvel fysisk som mentalt, i et kort
øjeblik, rettet mod et bestemt mål.
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Bilag
DTaFs kampreglement
Da kampreglementet konstant ændres af WTF, ligger denne information på nettet:
www.risskov-taekwondo.dk/download
R.I.C.E. princippet – sportsskader
De fleste skader som rammer taekwondoudøvere, og sportsfolk i det hele taget, er bløddelsskader, dvs.
skader på muskler, sener, ledbånd etc. Tit opstår skaderne pga. dårlig eller manglende opvarmning.
Opvarmningen har til formål at forberede kroppen på det arbejde den skal præstere og at få blødgjort
muskler, sener og led. Uanset hvor omfattende skaden er, eller hvor på kroppen skaden sker, vil der altid
opstå en blødning. Det er vigtigt at man så hurtigt som muligt prøver på at stoppe blødningen, dels for at
skaden ikke skal blive værre og dels for at få en så hurtig opheling af det skadede område som muligt. Det
kan man selv gøre ved at følge RICE-princippet:
Når skaden er sket er det vigtigt, at der gives den rigtige førstehjælp. Førstehjælpen går ud på at få det
skadede sted kølet ned så hurtigt som muligt. Derved mindskes hævelsen, og smerterne bliver mindre.
Førstehjælpen skal ske ud fra det man kalder RICE princippet. Det står for: Ro, Is, Compression og
Elevation:
Eksempel ved en forstuvet fod


Ro: Den skadede fod skal holdes i ro i de første 24-48 timer for at forhindre en eventuel
forværring af skaden.



Is: Der skal lægges noget koldt på det skadede sted. Der kan bruges specielle ispakninger
eller en pose isterninger, der kan også bruges en pose frosne ærter eller noget lignende. Isen
må aldrig lægges direkte på huden. Der skal noget klæde mellem isen og huden, ellers kan
der opstå forfrysninger i huden. Der lægges is på i 20 minutter hver time. Der bør minimum
behandles med is de første tre timer, men der kan være effekt af isbehandlingen i hele det
første døgn.



Compression: Der skal uden på isen anlægges en komprimerende forbinding. Forbindingen
skal være fast men ikke snærende. Den må ikke påvirke blodcirkulationen. Bedst bruges et
elastikbind, gerne anlagt helt ude fra tæerne og til midt på skinnebenet.



Elevation: Foden skal om muligt holdes højere end hjertehøjde. Hvis man ligger ned, skal
benet altså lejres på nogle puder en speciel skinne, eller hvad man nu har ved hånden. Hvis
man sidder kan benet anbringes på et bord eller en stol. Benet bør de næste dage også
anbringes højt, så snart man sidder eller ligger.

Det er altid en god idé at søge egen læge efter skader.
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Straffelovens paragraf 13, 14, 250 og 252
For en person der træner taekwondo kan det være relevant at kende til straffelovens §§ 13, 14, 250 og
252. I denne forbindelse er § 13 om nødværge den klart vigtigste regel.
Det skal bemærkes at dette er en kort introduktion til nødværgeretten. Folk skriver tykke bøger om dette
emne, og problematikken er noget mere kompliceret end det kan beskrives her. Der er tale om en konkret
vurdering af situationen, som i sidste ende afgøres af domstolene, men det afgørende er altid at bruge sin
sunde fornuft – så når man meget langt.
Straffelovens § 13 (Nødværge):
Stk. 1. Handlinger foretagne i nødværge er straffri, 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.
Stk. 2. Overskrider nogen grænserne for lovligt nødværge, bliver han dog straffri, hvis overskridelsen er
rimeligt begrundet i den ved angrebet fremkaldte skræk eller ophidselse.
Stk. 3. Tilsvarende regler finder anvendelse på handlinger, som er nødvendige for på retmæssig måde at
skaffe lovlige påbud adlydt, iværksætte en lovlig pågribelse eller hindre en fanges eller tvangsanbragt
persons rømning.
Straffelovens § 13, stk. 1 medfører, at man bliver straffri, selvom man faktisk begår en strafbar handling –
dette kaldes nødværge. Der stilles tre krav til lovlig brug af nødværge:





Det første krav er, at du skal være udsat for et angreb. Dette angreb skal være i gang eller
overhængende (Det ser ud til umiddelbart at begynde). Angrebet skal altså være aktuelt, og når
det er afsluttet, kan man ikke længere påberåbe sig nødværge.
Det andet krav er, at nødværgehandlingen skal have været nødvendig for at modstå angrebet.
Dette betyder, at man skal bruge det mindst voldsomme middel, som er muligt for at slippe ud af
situationen. Der skal altså være overensstemmelse mellem det angreb, der foretages, og den måde
den angrebne forsvarer sig på.
Til sidst er det et krav, at handlingen er forsvarlig. Man ser i denne forbindelse på vedkommendes
personlige forudsætninger og hvor farligt angrebet er.

Generelt kan man antage, at en forsvarshandling, der svarer til det truende angreb, er forsvarlig. Som
udgangspunkt kan man huske på, at lige våben må møde lige, dvs. hvis man angribes med en knytnæve,
må man bruge en knytnæve til at forsvare sig, hvis man angribes med en kniv må man bruge en kniv osv.
Hvis der er stor forskel i angriberens og den angrebnes størrelse og styrke, kan vurderingen forskubbes,
således at en lille svag pige må bruge et ”voldsommere” middel mod en kæmpestor rockertype. Som
taekwondoudøver skal du være opmærksom på, at det forventes, at du bedre kan styre dig og du derfor
nemmere vil kunne afværge angrebet på en mildere måde end folk der ikke dyrker kampsport.
Mange tror i forbindelse med nødværge, at man nærmest skal slås halvt ihjel, før man har ret til at begå
nødværge – dette er ikke korrekt. Der tillægges den angrebne en vis vurdering i forbindelse med angrebet,
og man kan efter omstændighederne godt have lov til at forsvare sig på en meget voldsom måde (hvis det
er et voldsomt angreb). Dette er det teoretiske udgangspunkt. Problemet med nødværge er, at det i praksis
kan være svært at bevise, hvad der præcis er foregået. Det der er vigtigt at vide er, at straffelovens § 13
kun bliver relevant i det tilfælde, hvor man faktisk objektivt set begår en strafbar handling, som fx vold.
Hvis man formår at afværge et angreb uden brug af vold er det derfor det allerbedste – På den måde
kommer man aldrig i en bevismæssig vanskelig situation. Er det absolut nødvendigt at bruge vold for at
komme ud af angrebet, er det en god idé, hvis man kan sikre sig nogle vidner.
Når man har afværget angrebet skal man stoppe sin handling. Det er således ikke lovligt at blive ved at
sparke ens angriber hvis vedkommende allerede er faldet om på jorden og dermed pacificeret.
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Retten til at udøve nødværge er ikke en personlig ret for den angrebne. Der gælder en almindelig ret til at
udøve nødværge til forsvar for andre.
Straffelovens § 13, stk. 2 kan blive relevant hvis man overskrider grænserne for stk. 1, dvs. at ens
handling er for voldsom, men hvor man alligevel kan retfærdiggøre ens handling pga. at man bliver meget
bange og ophidset. Der er her ikke længere tale om lovlig nødværge, men man bliver alligevel straffri.
Denne bestemmelse kan altså få betydning hvis man er gået længere end det er tilladt efter stk. 1, men at
dette ud fra de konkrete omstændigheder kan begrundes som rimeligt.
Straffelovens § 14 (Nødret):
En handling, der ellers ville være strafbar, straffes ikke, når den var nødvendig til afværgelse af truende
skade på person eller gods, og lovovertrædelsen måtte anses for at være af forholdsvis underordnet
betydning.
Straffelovens § 14 omhandler det man kalder nødret. På samme måde som straffelovens § 13 kan man
herefter blive straffri, selvom man egentlig objektivt har begået en strafbar handling. I forhold til
taekwondo er § 14 ikke lige så praktisk relevant som § 13. § 14 vedrører den situation hvor man begår en
strafbar overtrædelse for at redde et eller andet. Efter § 14 kan man i denne situation alligevel blive
straffri hvis ens handling er rimelig i forhold til det man redder.
Straffelovens § 250:
Den, som hensætter en anden i hjælpeløs tilstand eller forlader en under den pågældendes
varetægt stående person i en sådan tilstand, straffes med fængsel indtil 8 år.
Efter straffelovens § 250 skal man sikre hjælp til en alvorlig skadet modstander, hvis man ikke er sikker
på at andre hjælper vedkommende.
Straffelovens § 252:
Stk. 1: Med fængsel indtil 8 år straffes den, der for vindings skyld, af grov kådhed eller på lignende
hensynsløs måde volder nærliggende fare for nogens liv eller førlighed.
Straffelovens § 252, stk. 1 betyder, at man kan straffes ved at forvolde fare for nogens liv ved at handle
særlig hensynsløst. Dette betyder kort fortalt blot, at man ikke skal vise sine taekwondoegenskaber hvis
man derved udsætter andre for fare, fordi man ikke har styr på det man laver.

Fysiske krav til elever fra 4. Kup til 6. Dan
Fra 4. Kup af skal man have klaret følgende test tilfredsstillende
Yoyo udholdenhedstest (piger/damer og drenge under 15: Niveau 9, herre over 15: Niveau 11)
Styrke cirkel (Piger, drenge, damer og herre: Minimumskravene i nedenstående tabel)
Styrke cirkel:
Øvelserne skal udføres rytmisk på egen tælling. Der må ikke være mere end 1 sek. pause mellem to
gentagelser af samme øvelse. Mellem 2 forskellige øvelser må udøveren holde 30 sekunders hvil.
Øvelse
Armstrækninger
Englehop (Knæ i gulvet)
Mavebøjninger (Bøjet ben i 90°)
Rygbøjninger
Reaktionsøvelser
Kropshævninger (Bæltet)

Minimum

Godt

15
15
60
10
10
15

25
30
100
20
20
30

Meget
tilfreds
40
45
150
30
30
45
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Dobog Reglement
(Ifølge Dansk Taekwondo Forbund)

Stk. 1 Den officielle Taekwondo dobog skal være hvid. Der kan anvendes to modeller: Tunikamodellen
eller Jakkemodellen. Endvidere gælder følgende:
A. Såfremt klubben har et klubmærke skal dette bæres på dragtens venstre brystside.
B. Dansk Taekwondo Forbunds instruktør mærke / kno-mærke kan bæres på dragtens højre ærme.
C. På ryggens øverste halvdel må kun stå Taekwondo og/eller Danmark med store bogstaver på
dansk og/eller koreansk.
D. Det er tilladt Danbærere at bære sort revers på deres tunikamodel.
E. Det er tilladt poombærere (Dan-bærere under 15 år) at bære sort/rød revers på deres tunikamodel.
F. Der må ikke bæres reklame på dobog'en, dog tillades dragtens varemærke på maks. 5x5 cm.
G. Det er klubbernes / instruktørernes ansvar, at dobog reglement overholdes.
H. Det er ikke tilladt at deltage i Dansk Taekwondo Forbunds officielle arrangementer iført
ureglementeret dobog.
I. Der må på dobog'en være påsat/broderet eget navn forneden på overdelen og/eller på
bukselinningen. Skrifthøjde maks. 10 mm.
J. På venstre ærme kan bæres et mærke med relation til Taekwondo, så som klubben eller regionen.
K. I forbindelse med træning og anden aktivitet af ikke stævnemæssig karakter, kan bruges dobog´s
af anden udformning end den officielle. Denne må dog ikke være individuel, men skal have
relation til et anerkendt taekwondo system, eller være af en udformning brugt af en større gruppe
klubber under DTaF. Dobog´en skal godkendes af DTaFs imagegruppe.
L. Ønskes dobog´s af typer nævnt i pkt. 1 benyttet til stævneaktivitet, kan imagegruppen i samråd
med den arrangerende klub give engangs-dispensationer.
Stk. 2 Specielt gældende for landshold og opvisningshold:
A.
B.
C.
D.
E.

På dragten venstre brystside skal bæres Dansk Taekwondo Forbunds officiel mærke.
Dannebro bæres på dragtens højre arm.
På ryggens øverste halvdel må der kun stå Taekwondo og nedenfor Danmark.
Der må på dragten ikke bæres andre end de ovennævnte mærker og tekster
Lands- og opvisningsholddragter må kun bæres ved officielle arrangementer, hvor bæreren
repræsenterer Dansk Taekwondo Forbund i landsholds- og opvisningssammenhæng.

Risskovs tilføjelser
 Man bander ikke, når man er i dobog.
 Til graduering er dobogen strøjet og klubmærke påsat.
 Man spiser ikke i dobog (Det er tilladt at tage en trøje over overdelen).
 Man drikker ikke alkohol eller spiritus så længe man er iført dobog.
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Dojang Reglement
(Ifølge Risskov Chung Moo)

1. Dojangen må ikke betrædes med fodtøj
2. Man bukker, når man træder ind i Dojangen, og når man forlader denne.
3. Før træningen starter og ved dens afslutning hilser alle samlet, først mod flaget, derefter mod
træneren / instruktøren.
4. Alle skal være til stede i Dobog præcis når træningen starter. Hvis man kommer for sent, afventer
man trænerens tilladelse til at deltage i træningen.
5. Alle viser hinanden respekt og høflighed, bl.a. ved altid at bukke når man vender front mod en af
de andre elever, eller trænere.
6. Ingen træner andet end det de har fået ordre på eller tilladelse til.
7. Man ligger ikke henslængt eller ”hænger” op af stolper o.l. under træning
8. Øl, vin, spiritus, tobak og andre stimulanser er strengt forbudt i Dojangen.
9. Dojangen skal altid være ren og ryddelig, så husk altid at rydde op efter jer.
10. Al henvendelse til træneren eller instruktøren skal ske på en høflig og afdæmpet måde med de
koreanske benævnelser, kyosa-nim / sabeom-nim / kwanjang-nim, afbryd aldrig trænerne.
11. Dobogen skal være ren og velholdt, negle på hænder og fødder kortklippede, og den personlige
hygiejne i orden.
12. Smykker, kæder, ure, tyggegummi o.l. aftages / fjernes før træningen starter
13. Højere graduerede bør behandle lavere graduerede med venlighed og lavere graduerede skal
behandle højere graduerede med respekt.
14. Al instruktion / demonstration skal følges med opmærksomhed og koncentration.
15. Optræd altid på en rolig, værdig og behersket måde.
16. Alle må gøre sit (DO). Vent ikke på andre gør det for jer. Træn hårdt og regelmæssigt. Det er den
eneste rigtige vej.
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Ordliste: Tiltaleformer
Suh-ryon-seng
Chogyo-nim
Kyosa-nim
Sabeom-nim
Beomsa-nim
Kwanjang-nim

Elev
Træner under 1. Dan
Træner 1.-3. Dan
Instruktør 4.-7. Dan
Instruktør 8.-10. Dan
Skolens leder

Cho kup cha
Ju Kup Cha
Ko kup Cha
Ju Dan Cha
Ko Dan Cha

Nybegynder hvid bælter
Elever under 4. Kup
Elever 4.-1. Kup
Elever 1.-3. Dan
Elever 4.-10. Dan

Dragt
Kampvest
Skridtbeskytter

Ti i
Sang i
Ha i

Bælte
Overdel til dobog
Bukser til dobog

Ordliste: Udstyr
Dobog
Hoo goo
Saapodai

Ordliste: Kommandoer
Kyeong-ne
Charyot
Yeol chung syeo

Hilse / bukke
Indtag retstand
Indtag rørstand

Cha yang cha
Wu yang wu
Cha yang wu

Balchagi joombi

Indtag klarstand til spark
og slag (kampstand)
Klar
Stop
Klar til at kæmpe
Skift arm

Dirro dorra

Venstre om
Højre om
Front mod hinanden /
træneren
180 graders vending

Sijak
Kalyeo
Ge-sok
Syeo / Zuu

Begynd
”Break” / Pause
Fortsæt
Slap af

Joonbi
Geuman
Gyeorugi joonbi
Pal baggueo

Ordliste: Retninger / bevægelser / figurer
Ap
Dwit
Yeop
An
Bakat
Naeryo
Ollyo
Arae
Momtong
Eolgool
Oen
Oreun

Front / fremad
Bagside / baglæns
Side / sidelæns
Indersiden / indadgående
Ydersiden / udadgående
Nedadgående
Opadgående
Lav sektion
Midter sektion
Høj sektion
Venstre
Højre

Mit
Wi
Pyeojeok
Deung
Hechyeo
Dollyo
Twieo

Under
Over
Plet
Ryg
Adskille
Cirkel
Flyvende / springende

Ordliste: Tal
Il
Yi
Sam
Sah
Oh
Yook
Chil
Pal
Gu
Sip

Første
Anden
Tredje
Fjerde
Femte
Sjette
Syvende
Ottende
Niende
Tiende

Hanna
Dool
Set
Net
Daseot
Yeoseot
Ilgop
Yeodeol
Ahop
Yeol

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Yeol hanna
Yeol dool
Yeol set
Yeol net
Yeol daseot
Yeol yeoseot
Yeol ilgop
Yeol yeodeol
Yeol ahop
Soo-mool

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Soo-mool hanna
Seo-reun
Ma-heun
Syin
Ye-soon
Il-heun
Yeo-deun
Ah-heun
Baek
Chun

21
30
40
50
60
70
80
90
100
1000
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Ordliste og figur: Legemsdele

Pal
Palkup
Palmok
Son
Sonmok
Batangson
Sonbadak
Sonnal
Sonnal deung
Sonkeut
Mooreup

Arm
Albue
Underarm
Hånd
Håndled
Håndrod
Håndflade
Håndkant
Omvendt knivhånd
Fingerspidser
Knæ

Mom
Mori
Gwi
Noon
Ko
Inchung
Teok
Mok
Okae
Kwon / Joomeok
Agumson

Bal
Balmok
Balnal

Fod
Ankel
Fodkant

Gaseum
Myoungchi
Danjeon

Baldeung
Balbadak
Apchook
Dwitchook
Balkeut

Vrist
Fodsål
Fodballe
Hæl
Tåspidser

Hori
Nangsim
Dari
Kang-i
Tae
Dwitkoomchi

Krop
Hoved
Øre
Øjne
Næse
Lige under næsen
Hage
Hals
Skulder
Knytnæve
Rundingen mellem
tommel- og pegefinger
Bryst
Solar plexus
Mellemgulv (Punkt under
navlen)
Hofte
Skridt
Ben
Skinneben
Fod
Akilleshæl

Vej / kunst / system
Kampkunst
Dobbelt
Kryds

Tae
Geuk
Gawi

Storhed
Evighed
Saks

Ordliste: Diverse
Do
Moo do
Doobon
Eotgeoreo
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Teknikoversigt 10. Kup til 6. Kup
10. Kup – Hvidt bælte m. gul snip
Moa seogi

Eolgool jireugi

Apcha olligi

Samlede fødder stand

Høj sektions slag

Opvarmings strakt spark

Dwitchook moa seogi

Momtong jireugi

Apdro naeryu chagi

Samlede hæle stand

Midt sektions slag

Nedadgående strakt spark

Ap seogi

Area jireugi

An hooryeo chagi

Kort stand

Lav sektions slag

Indadgående strakt svingspark

Ap goobi

Eolgool makki

Bakkat hooryeo chagi

Lang stand

Høj sektions blokering

Udadgående straktsving spark

Naranhi seogi

Momtong makki

Ap chagi

Parallel stand

Midt sektions blokering (forreste)

Front spark

Joochom seogi

Momtong an makki

Baldeung dollyo chagi

Heste stand

Midt sections blokering (bagerste)

Cirkel spark (vrist)

Nachooeo seogi

Area makki

Bred heste stand

Lav sections blokering

Poom seogi: Gibon joonbi seogi

Area hechyeo makki

Klar stand

Lav sections adskille blokering

Ap chagi joonbi
Ap goobi m. area hechyeo makki

9. Kup – Gult bælte
Pyeonhi seogi

Baro jireugi

Nangsim chagi

Hvile stand

Slag over bagerste ben

Skridt spark

Bandae jireugi

(Apchook) Dollyo chagi

Slag over forreste ben

Cirkel spark (fodballe)

Doobon / Saebon jireugi
Dobbelt / Trippel slag

Hansonnal eolgool bakkat chigi
Udadgående slag med knivhånd

Momtong bakkat makki
Udadgående midt sektions blokering

8. Kup – Orange bælte
Yeop chagi joonbi

Sonnal momtong makki

Yeop chagi

Sidelæns klar stand

Dobbelt knivhånd midt sektions blokering

Side spark

Dwit goobi

Sonnal area makki

L stand

Dobbelt knivhånd lav sektions blokering

Geoduro momtong makki
Støtte midt sektions blokering

Geoduro area makki
Støtte lav sektions blokering

Hansonnal momtong makki
Enkelt knivhånd midt sektions blokering

Hansonnal area makki
Enkelt knivhånd lav sektions blokering

An palmok momtong bakkat makki
Udadgående blokering med inderside af
underarm

Sonnal eolgool an chigi
Indadgående slag med knivhånd (forreste)

Hansonnal jebipoom mok chigi
Enkelt knivhånd vride slag (bagerste)
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7. Kup – Grønt bælte
Hansonnal momtong yeop makki

Dwit chagi

Enkelt knivhånd side blokering

Baglæns spark

Batangson momtong nulleo makki

Miro chagi

Nedadgående håndrods blokering

Skub spark

Pyeonsonkeut seweo chireugi

Bandal chagi

Lodret håndstilling fingerstik

Halvmåne spark (kamp)

Jebipoom mok chigi
Svaleforms slag mod hals

(Deung joomeok) Ap chigi
Omvendt kno front slag

6. Kup – Blåt bælte
Oreun seogi

Palkup dollyo chigi

Ieo chagi

Højre stand

Albue cirkel slag

To ens spark med hvert sit ben

Oen seogi

Palkup geodeuro dollyo chigi

Seokeo chagi

Venstre stand

Støttet albue cirkel slag

Flere forskellige spark med samme ben

Ap koa seogi

Palkup pyeojeok chigi

Biteuro chagi

Forlæns kryds stand

Albue plet slag

Vride spark (vrist)

Dwit koa seogi

Mit jeomok naeryo chigi

Beodeo chagi

Baglæns kryds stand

Nedadgående hammerhånds slag

Front spark (hælen)

Yeop jireugi

Dwit hooryeo chagi

Side slag

Baglæns strakt svingspark

Jijitki
Trampe / stampe / Pulverisere
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Teknikoversigt 5. Kup til 1. Dan
5. Kup – Blåt bælte m. rød snip
Apchook moa seogi

Hansonnal eolgool biteuro makki

Naggeo chagi

Samlede tær stand

Enkelt knivhånds vride blokering

Krogspark

Ancheong seogi

Eolgool bakat makki

Dwit naggeo chagi

Hvilestand (tæerne indad)

Udadgående blokering i høj sektion

Baglæng krogspark

Batangson momtong makki

Pan mom dwit naggeo chagi

Håndrodsblokering over forreste ben

180º baglæns Spark

Batangson momtong an makki

Mom dollyo chagi

Håndrodsblokering over bagerste ben

Drej baglæns rundt og spark

Un mom dollyo chagi
Et skridt frem, drej baglæns rundt og spark

Ieo seokeo chagi
To forskellige spark med hvert sit ben

Gooleo chagi
Trampe spark

Twieo chagi
Flyvespark (alle spark mulige)

4. Kup – Rødt bælte
Beom seogi

Batangson geodeuro momtong an makki

Pyeojeok chagi

Tigerstand

Indadgående håndrods blokering med støtte

Plet spark

Mo seogi

Eotgeoreo area makki

Geudeup chagi

Spidssstand

Lav sektions krydshånds blokering

Repeter spark

Poom seogi: Bo joomeok joonbi seogi

Eotgeeoreo eolgool makki

Mooreup chigi

Klarstand med dækket næve

Høj sektion krydshånds blokering

Knæstød

Gawi makki

Mooreup dollyo chigi

Sakse blokering

Cirkel knæstød

Doobon gawi makki

Twieo chagi (Fra joonbi)

Dobbelt sakse blokering

Springspark fra klarstand

Momtong hechyeo makki
Adskille blokering med yderside af armene

An palmok momtong hechyeo makki
Adskille blokering med inderside af armene

Doo joomeok jechyeo jireugi
Dobbelt knytnæveslag med underside opad
Geodeuro deung joomeok eolgool ap chigi
Omvendt knoslag med støtte

Eolgool bakat chigi
Udadgående knoslag i høj sektion

3. Kup – Rødt bælte med 1 sort snip
Mo joochoom seogi

Oesanteul makki

Doo bal dang sang chagi

Spids hestestand

Del-af-bjerg blokering

To flyvespark, først falsk

Ap joochoom seogi

Dangyo teok jireugi

Ap seogi, hvor man går ned i knæ

Trække med en hånd, anden slag mod hagen

2. Kup – Rødt bælte med 2 sorte snipper
Anchong Joochoom seogi

Pyeojeok jireugi

Twieo ieo chagi

Hestestand med indadrettede tæer

Plet slag

To ens spark med hvert ben flyvende

Palkup naeryo chigi
Nedadgående albueslag

Palkup ollyo chigi
Opadgående albueslag
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1. Kup – Rødt bælte med 3 sorte snipper
O-dja seogi

Palkup yeop chagi

Seokeo chagi

T-stand

Sidelæng albue slag

Flere forskellige spark med samme ben

Gyottari seogi
Hjælpestand
Poom seogi: Tong milgi joonbi seogi

Palkup geodeuro dollyo chigi

Twieo baggueo chagi

Støttet albue cirkel slag

Springspark med bagerste ben

Presse / skubbe cylinderformet klar stand

Pletslagi lav sektion med hammerhånd

Mit joomeok area pyeojeok chigi
Mooreup keokki
Knække knæ

Pyeonsonkeut jechyeo chireugi
Fingerstik med håndflade opad

Kaljebi
Slag mod strube med buehånd

1. Dan – Sort
Haktari seogi

Batangson teok chigi

Tranestand

Slag med håndroden mod hagen

Alle spark som twieo

Keumgang makki
Diamant blokering (area + eolgool)

Keun dolcheogi
Stor hængsel

Santeul makki
Bjerg blokering
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