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Klubbens regler. 

Nedenstående punkter beskriver den disciplin, der forventes af dig, når du er til træning. 

 Din dobog er pæn og ren og ikke krøllet. Bæltet lige langt i begge sider. 

 Du bærer ingen smykker, ure o.l. under træningen. Langt hård er sat op i elastik.  

 Du er ren, pæn og ny sordineret og har klippede negle.  

 Du bukker for dojangen (træningssalen) og hilser på flaget, når du træder ind i 

træningssalen.   

 Kommer du for sent, løber du op og bukker for træneren, inden du stiller dig op bagest på 

rækkerne.   

 Du forlader ikke lokalet under træning uden at havde fået lov at træneren. 

 Du tiltaler træneren på høflig vis, dvs. med kyosanim (1.-3. dan) eller toganim (kup).   

 Når du står i gibon-joonbi-seogi (klarstand), står du klar, dvs. du står ikke og retter på 

tøjet, piller næse el.lign.  

 Det samme gælder, når der bliver forklaret noget til andre på holdet, så bliver du også 

stående i den pågældende stand, indtil træneren giver dig besked på andet.   

 Du fjanter og pjatter ikke med de andre under træningen - men du er meget velkommen 

til at hygge dig med træningskammeraterne før og efter træningen.  

Overordnet bør du vise ydmyghed, høflighed og respekt for træneren, træningssalen og de 

andre, der deltager i træningen. 

 

 

Kupgraduering 

1. Eleven SKAL have betalt licens til DTaF.  

2. Eleven SKAL have betalt kontingent i klubben.  

3. Eleven SKAL have trænet i min. 3 måneder siden sidste graduering.  

4. Eleven SKAL være indstillet af den for vedkommendes hold ansvarlige instruktør, som 

herunder vurderer træningsmængde og kunnen - se pensum.  
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Pensum til hvidt bælte med gul streg (10. kup).  
 

Stavemåde Beskrivelse 

Stand  

Moa-seogi Samlet fødder stand 

Dwichook-moa-seogi Stand med samlede hæle (hilsestand) 

Naranhi-seogi Parallel stand 

Joochoom-seogi Hestestand 

Apkoobi Lang stand 

Ap-seogi Kort stand 

Gibon-joonbi-seogi Klarstand ved grundteknik 

  

Håndteknik  

Arae hechyomakki Lav sektion “adskille” blokering 

Arae-makki Lav sektion blokering 

Momtong makki Midter sektion blokering 

Eolgul makki Høj sektion blokering 

Eolgul jireugi Slag høj sektion 

Momtong jireugi Slag midter sektion 

Arae jireugi Slag lav sektion 

Momtong anmakke Midter sektions blokering (modsat arm/ben) 

  

Benteknik  

Naeryo-chagi Nedadgående spark 

Bakat-chagi Udadgående spark 

An-chagi Indadgående spark 

Ap-chagi Front spark 

  

  

Teori  

Jumeok Knyttet hånd 

Jireugi Slag fra hoften m. knyttet hånd 

Chagi Spark 

Ap Front 

An Inderside/indadgående 

Bakat Yderside/udadgående 

Arae Lav sektion 

Momtong Midter sektion 

Eolgul Høj sektion 

Dobog Taekwondo dragt 

Do jang Taekwondo træningssal 

Toga-nim Træner under 1. dan 

Kyosa-nim Instruktør 1.-3. dan 
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Sabeum-nim Instruktør 4.-5. dan 

  

Kukki jedeharjo kyeongne Hilsen til nationalflag 

Nødværgeretten § 13 Se bilag 1 

Hvad betyder Taekwondo Se bilag 2 

Basis komandoer Se bilag 3 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



  

                Stepping Taekwondo klub 
  

Trekløverhallen i Stepping: www.stepping.dk 
 
 

  Side 5 af 45  

 

Pensum til gult bælte (9. kup).  
 

Stavemåde Beskrivelse 

  

Stand  

Pyeonhi-seogi Hvilestand 

  

Håndteknik  

Momtong bakatmakki Udadgående blokering i midter sektion 

Sonnal eolgul bakat chigi Udadgående slag m. knivhånd 

Bandae jireugi Slag samme hånd/ben 

Baro jireugi Slag modsat hånd/ben 

  

  

Benteknik  

Baldeung dollyo-chagi Cirkelspark, hvor der rammes m. vrist 

  

Diverse  

Han Bon Kireugi (Et skridt kamp) 3 stk. 

Poomse Taegeuk il jang 1. Taegeuk 

  

Teori  

Son Hånd 

Sonnal Knivhånd 

Baldeung Vrist 

Dwichook Underside af hæl 

Chigi Slag (Ikke jireugi) 

Dollyo Cirkel 

Poom Grundteknik 

Poomse Sammensatte grundteknikker 

DTaF Dansk Taekwondo Forbund 
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Pensum til orange bælte (8. kup).  
 

Stavemåde Beskrivelse 

  

Stand  

Dwit-koobi Sidestand/ L-stand 

  

Håndteknik  

Anpalmok momtong bakatmakki Udadgående blokering m. inderside af underarm 

Sonnal momtongmakki Knivhåndsblokering i midter sektion 

Sonnal eolgol anchigi Indadgående knivhånds-slag i høj sektion 

Hansonnal jebipoom mok-chigi Slag mod hals (modsat arm og ben), håndfladen op 

Hansonnal momtong bakatmakki Udadgående knivhåndsblokering i midter sektion 

Doobon jireugi Dobbelt slag 

  

Benteknik  

Yeop-chagi Sidespark 

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

  

  

Diverse  

Han Bon Kireugi (Et skridt kamp) 5 stk. 

Sam Bon Kireugi (Tre skridt kamp) 3 stk. 

Poomse Taegeuk Yi jang 2. Taegeuk 

  

Teori  

Pal Arm 

Palmok Håndled 

An-palmok Inderside af håndled 

Bakat-palmok Yderside af håndled 

Balnal Knivfod 

Apchook Fodballe 

Jebipoom Svaleteknik 

Mok Hals 

Yeop Side 

WTF World Taekwondo Federation 

ETU European Taekwondo Union 
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Pensum til grønt bælte (7. kup).  
 

Stavemåde Beskrivelse 

  

Stand  

Na-chooeo-seogi Dyb stand 

  

Håndteknik  

Jebipoom mok-chigi Slag mod hals – Svaleteknik 

Batangson momtong nulleomakki Presse nedad blokering m. håndrod 

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

Pyeonson-keut seweo chireugi Fingerstik m. lodret håndstilling 

Hansonal momtong yeopmakki Enkelt knivhåndsblokering til siden 

  

Benteknik  

Dwit-chagi Bagud spark 

Bandal-chagi Halvmånespark 

Mileo-chagi Skubbe spark 

  

Diverse  

Han Bon Kireugi (Et skridt kamp) 7 stk. 

Sam Bon Kireugi (Tre skridt kamp) 5 stk. 

Poomse Taegeuk sam jang 3. Taegeuk 

Hosinsul Selvforsvar Frigørelse fra håndledsgreb 

  

Teori  

Deung-jumeok Oversiden af knyttet hånd 

Sewoon-jumeok Lodret håndstilling m. knyttet hånd 

Batangson Håndrod 

Son-deung Håndryg 

Sonkeut Fingerspidserne 

Pyeunson-keut Fingerstik 

Balbadak Fodsål 

Chireugi Stikslag 

Palkoop Albue 

Shijak Begynd/start 

Kalyeo Stop/”Break” 

Gyesok Fortsæt 

Doo bon Dobbelt slag 

Milio Skubbe 

Hvad betyder kihap Kampråb, ki = energi, hap = samle 

Hvad betyder poomse Imaginær kamp (se bilag 9) 
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Pensum til blåt bælte (6. kup).  
 

Stavemåde Beskrivelse 

  

Stand  

Oreun-seogi Højre stand 

Oen-seogi Venstre stand 

Ap-koa-seogi Forlæns krydsstand 

Dwit-koa-seogi Baglæns krydsstand / Støttestand 

  

Håndteknik  

Me-jumeok eolgul naeryo-chigi Nedadgående slag m. ydersiden af knyttet hånd 

Yeop-jireugi Sideslag 

Palkoop dollyo chigi Cirkel albuestød (indadgående) 

Palkoop pyojeok chigi Albue pletslag 

  

Benteknik  

Biteureo-chagi Vridespark 

Beodeo-chagi Bøje-stræk spark 

Ieo-chagi To spark lige efter hinanden m. samme teknik (først det ene 

ben, så det andet) 

Jijjigki Stamp / tramp / pulverisere 

Sokeo-chagi To forskellige spark lige efter hinanden med samme ben 

  

Diverse  

Han Bon Kireugi (Et skridt kamp) 9 stk. 

Sam Bon Kireugi (Tre skridt kamp) 7 stk. 

Poomse Taegeuk sah jang 4. Taegeuk 

Hosinsul Selvforsvar Frigørelse fra skulder / bryst 

Kireugi (kamp) 3 x 2 min 

  

Teori  

Mit-palmok Underside af håndled 

Me-jumeok Yderside af knyttet hånd 

Dari Ben 

Pyojeok Plet/punkt 

Ki-hap Kampråb, Ki= indre energi og hap=samle 

Palkoop Albue 

Mooreup Knæ 
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Pensum til blåt bælte med rød streg (5. kup).  
 

Stavemåde Beskrivelse 

Stand  

Apchook-moa-seogi Tæer samlet / hæle drejet 45 gr. indad 

Anchong-seogi Hvilestand (fødder indad) 

  

Håndteknik  

Hansonnal eolgul biteureomakki Vride blokering m. enkelt knivhånd 

Eolgul bakatmakki Udadgående blokering i høj sektion 

Batangson momtongmakki Håndrodsblokering i midter sektion 

  

Benteknik  

Twieo-chagi Flyvende spark  (apchagi, dollyochagi og yopchagi) 

Goolleo-chagi Trampe spark 

Ieo seokeo-chagi To spark lige efter hinanden forskellig teknikker (først det ene 

ben, så det andet) 

Momdollyo-chagi Dreje kroppen spark 

Hooryo-chagi Sving spark 

  

Diverse  

Han Bon Kireugi (Et skridt kamp) 11 stk. 

Sam Bon Kireugi (Tre skridt kamp) 9 stk. 

Poomse Taegeuk oh jang 5. Taegeuk 

Hosinsul Selvforsvar Frigørelse fra halsgreb 

Kireugi (kamp) 3 x 2 min 

  

Teori  

Balkeut Tåspidser 

Dwitkoomchi Hæl 

Mom Krop 

On Skridt på inden sparket 

Ban 180 graders spark 

Starte en kamp jf. dommerreglement Bilag 6 
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Pensum til rødt bælte (4. kup).  
 

Stavemåde Beskrivelse 

Stand  

Beom-seogi Tigerstand 

Bojumeok joonbi-seogi Dækket næve retstand 

  

Håndteknik  

Batangson geodureo momtong anmakki Håndrods blokering m. støtte (som i T7) 

Eotgeoreo araemakki Krydshånds blokering i lav sektion 

Gawi makki Sakse blokering 

Doo jumeok jecheo jireugi Dobbelt slag m. knyttet næve m. håndfladerne opad 

Momtong hechyomakki Udadgående adskille blokering 

Geodeureo deung-jumeok eolgul apchigi Omvendt knoslag i høj sektion m. støtte (som i T7) 

Eolgul bakat-chigi Udadgående slag 

Batangson momtong anmakke Håndrodsblokering (modsat arm/ben) 

  

Benteknik  

Geodeup chagi To ens spark m. samme ben 

Pyejeok-chagi Pletspark 

Nakeo chagi Krog spark 

Mooreup chigi Cirkel knæ stod / slag 

  

Diverse  

Han Bon Kireugi (Et skridt kamp) 13 stk. 

Sam Bon Kireugi (Tre skridt kamp) 11 stk. 

Poomse Taegeuk yook jang 6. Taegeuk 

Hosinsul Selvforsvar Frigørelse fra omklamning 

Kireugi (kamp) 3 x 3 min 

Gennembrydning 2 stk. (1 hånd og 1 benteknik) 

  

Teori  

Pyeon jumeok Kattenæve 

Doo jumeok Dobbelt knytnæve 

Bo jumeok Dækketnæve 

Gomson Bjørnehånd 

Mo-seogi Spidsstand 

Geodeureo Støtte 

Eotgeoreo Kryds 

Gawi Saks 

  

  

  



  

                Stepping Taekwondo klub 
  

Trekløverhallen i Stepping: www.stepping.dk 
 
 

  Side 11 af 45  

 

Pensum til rødt bælte med en sort streg (3. kup).  
 

Stavemåde Beskrivelse 

Stand  

Mo-Joochoom-seogi Spids hestestand 

Ap-Joochoom-seogi Kort hestestand 

  

Håndteknik  

Geodeureo momtongmakki Blokering i midter sektion m. støtte 

Geodeureo araemakki Blokering i lav sektion m. støtte 

Oe-santeul makki En hånds bjerg blokering 

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

mod hage 

  

Benteknik  

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

spark” 

  

Diverse  

Han Bon Kireugi (Et skridt kamp) 15 stk. 

Sam Bon Kireugi (Tre skridt kamp) 13 stk. 

Poomse Taegeuk chill jang 7. Taegeuk 

Hosinsul Selvforsvar Frigørelse fra omklamning 

Kireugi (kamp) 3 x 3 min 

Gennembrydning 2 stk. (1 hånd og 1 benteknik) 

  

Teori  

Bamjumeok Kastanjenæve 

Balnaldeung Inderside af fod 

Teok Hage 

Dangyo Trække 

Santeul Bjerg 

Oe-santeul Halvt bjerg 

Taekwondos historie  
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Pensum til rødt bælte med to sorte streger (2. kup).  
 

Stavemåde Beskrivelse 

  

Stand  

An-chung-joochoom-seogi Indaddrejet hestestand 

  

Håndteknik  

Hansonnal araemakki Enkelt knivhåndsblokering i lav sektion 

Sonnal areaemakki Knivhåndsblokering i lav sektion 

Palkoop naeryochigi Nedadgående albuestød 

Palkoop olryeochigi Opadgående albuestød 

Sonnal Deung An-chigi Indadgående slag med omvendt knivhånd 

  

Benteknik  

Twieo-ieo chagi 2 flyvende spark med hvert sit ben efter hinanden 

  

Diverse  

Han Bon Kireugi (Et skridt kamp) 17 stk. 

Sam Bon Kireugi (Tre skridt kamp) 15 stk. 

Poomse Taegeuk pal jang 8. Taegeuk 

Hosinsul Selvforsvar Frigørelse fra div. Greb liggende på ryggen 

Kireugi (kamp) 3 x 3 min. Kamp mod 2 modstandere  

Gennembrydning 2 stk. (1 hånd og 1 benteknik) 

  

Teori  

Jibge jumeok Pinsetnæve 

Gawison keut Sakse-fingerstik 

Hanson keut Enkelt-fingerstik 

Moeun-dooson keut Dobbelt fingerstik 

Moeun-seson keut Tre-fingerstik 

Olryeo Opadgående 

Udvidet dommerreglement Hele og halve minuspoint forseelser 

Sonnal deung Inderside af knivhånd (omvendt knivhånd) 
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Pensum til rødt bælte med tre sorte streger (1. kup).  
 

Stavemåde Beskrivelse 

  

Stand  

Tong-milgi joonbi-seogi Skubbe klar stand 

Gyottari seogi Hjælpe stand 

O-ja seogi T-stand 

  

Håndteknik  

Pyojeok-jireugi Plet slag 

Me Jumeok arae pyjeokchigi Pletslag i lav sektion (i koryo poomse) 

Mooreup keokki “Knække knæ” 

Pyonson-keut jecheo-chireugi Fingerstik m. håndfladen opad 

Palkoop yeopchigi Albuestød til siden 

Kaljebi Slag/stik mod hals med agwison 

  

Benteknik  

Twieo baggueo chagi Flyvende spark m. bagerste ben 

Modeum bal-chagi Flyvende spark med samlede føder (flyvende) 

Gawi-chagi Som Modeum bal uden samlede føder (flyvende) 

Ilga-chagi Spegat spark (flyvende - kendskab til denne) 

  

Diverse  

Han Bon Kireugi (Et skridt kamp) 19 stk. 

Sam Bon Kireugi (Tre skridt kamp) 17 stk. 

Kendskab til poomse koryo 1. poomse 

Kireugi (kamp) 3 x 3 min. Kamp mod 2 modstandere  

Gennembrydning 2 stk. (1 hånd og 1 benteknik) 

  

Teori  

Modeumson keut Femfingerstik 

Keokki Knække 

Je chin pyeonsonkeut Håndfladen opad (fingerstik) 

Agwison Runding mellem tommel- og pegefinger 

Kaljebi Benævnelse for slag mod hals m. agwison 
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Pensum til 1. dan.  
 

Stavemåde Beskrivelse 

Stand  

Haktari-seogi Tranestand 

  

Håndteknik  

Batangson teok chigi Slag mod hage m. håndrod 

Hansonnal momtong makki Enkelt knivhåndsblokering 

Keumgang makki Diamant blokering 

Keun-dolcheogi Stort hængsel 

Santul-makki Bjerg blokering 

Anpalmok-hechyomakki Midter sektion adskille blokering 

  

Diverse  

Han Bon Kireugi (Et skridt kamp) 21 stk. 

Sam Bon Kireugi (Tre skridt kamp) 19 stk. 

Poomse koryo 1. poomse 

Gennembrydning 2 stk. (1 slag og 1 spark flyvende evt. m tilløb) 

Hjælpetræner/Træner 1a  

  

Teori  

Skriftlig teoriprøve  
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Pensum til 2. dan.  
 

Stavemåde Beskrivelse 

  

Håndteknik  

Sonnal arae hechyomakki Lav sektion adskille blokering m. knivhånd 

Keumgang momtong makki Diamant blokering i midtersektion 

Jageun dolcheogi Lille hængsel 

Miteuro paegi Trække under 

  

Diverse  

Han Bon Kireugi (Et skridt kamp) 23 stk. 

Sam Bon Kireugi (Tre skridt kamp) 21 stk. 

Poomse keumgang 2. poomse 

Gennembrydning 2 stk. (1 spark stående og 1 spark flyvende evt. m tilløb) 

Hjælpetræner/Træner 1a  

  

Teori  

Skriftlig teoriprøve  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



  

                Stepping Taekwondo klub 
  

Trekløverhallen i Stepping: www.stepping.dk 
 
 

  Side 16 af 45  

Pensum til 3. dan.  
 

Stavemåde Beskrivelse 

Håndteknik  

Geodeuro eolgol yeop makki Høj hjælpe side blokering 

Hechyo santeul makki Adskille bjerg blokering 

Deung jomeok Dangyo teok-chigi En hånd trækker og den anden udfører frontslag med omvendt 

knohånd mod hagen. 

Meonge-chigi Albuestød til siderne 

  

Benteknik  

Momdollyo yeop chagi Drej krop og udfør yeop-chagi 

  

Diverse  

Han Bon Kireugi (Et skridt kamp) 25 stk. 

Sam Bon Kireugi (Tre skridt kamp) 23 stk. 

Poomse Taebaek 3. poomse 

Gennembrydning 3 brædder, 2 spark + 1 slag. 1 spark stående efterfulgt af slag, 

derefter flyvende spark eller 1 spark stående efterfulgt af 

flyvende spark med slag 

 

Hjælpetræner/Træner 1a  

  

Teori  

Skriftlig teoriprøve  
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Pensum til 4. dan.  
 

Stavemåde Beskrivelse 

Håndteknik  

Sonnal arae eotgeoreo makki Lav krydshåndsblokering m. knivhånd 

Sonnaldeung momtong makki Omvendt knivhåndsblokering i midter sektion 

Keureo-olligi Trække opad 

Hwangso makki Okse blokering 

Sonbadak geodeureo yeop makki Håndfladen hjælpe sideblokering 

Bawi milgi "Skubber en stor sten" 

Chet-tan-jierugi Begge jumeok udfører slag i momtong 

  

Diverse  

Han Bon Kireugi (Et skridt kamp) 29 stk. 

Sam Bon Kireugi (Tre skridt kamp) 27 stk. 

Kireugi 3 x 3 min med beskyttelsesudstyr, kamp mod flere 

modstandere 

Poomse Pyongwon 4. poomse 

Gennembrydning 3 brædder i luften. Spark eller slag, dog min. 2 spark. 

Træner 1  

  

Teori  

Skriftlig teoriprøve  
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Pensum til 5. dan.  
 

Stavemåde Beskrivelse 

Håndteknik  

Hansonnal eolgul makki Enkelt knivhåndsblokering i høj sektion 

Keumgang ap jireugi Diamant fremadgående slag i midtersektion 

Me-jumeok yeop pyogeok chigi Pletslag til siden med lillefingersiden af knytnæve 

  

Benteknik  

Momdollyo yeop chagi Drej krop og udfør yeop-chagi 

  

Diverse  

Han Bon Kireugi (Et skridt kamp) 29 stk. 

Sam Bon Kireugi (Tre skridt kamp) 27 stk. 

Kireugi 3 x 3 min med beskyttelsesudstyr, kamp mod flere 

modstandere 

Poomse Sipjin 5. poomse 

Gennembrydning 3 brædder i luften. Spark eller slag, dog min. 2 spark. 

Træner 1  

  

Teori  

Skriftlig teoriprøve  
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Pensum til 6. dan.  
 

Stavemåde Beskrivelse 

Håndteknik  

Nalgae Pyogi Spredte vinger 

Bam-jumeok sosum jureugi Kastanje-næve slag mod hals 

Hwidullo makki "Skubbe væk" 

Hwidullo jabadangkigi "Fange og skubbe væk" 

Keumgang yeop jireugi Diamant knytnæveslag til siden 

Taesan milgi Skubber et stort bjerg 

Sonnal oesanteul makki En hånds bjerg blokering med knivhånd 

An-palmok momtong biteuro makki Vride blokering med indersiden af underarm 

  

Diverse  

Han Bon Kireugi (Et skridt kamp) 29 stk. 

Sam Bon Kireugi (Tre skridt kamp) 27 stk. 

Kireugi 3 x 3 min med beskyttelsesudstyr, kamp mod flere 

modstandere 

Poomse Jitae 6. poomse 

Gennembrydning 3 brædder i luften. Spark eller slag, dog min. 2 spark. 

 

Træner 1  

  

Teori  

Skriftlig teoriprøve  
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Ekstra teori 
 

 
Ki    livskraft eller den usynlige energi der flyder igennem og alle 

Do    Taekwondo ånd, vejen eller måden man opfører sig på 

Dobog    Tøjet til vejen 

Um yang   cirklen i det koreanske flag 

Taegeuk ki   store evighed navnet på det koreanske flag 

Tong     blå 

Hong    rød 

Song     vinder 

Kypso    trykpunkter 

Ti    Bælte 
Sang-i    Overdel til dobog  

Ha-i    Bukser til dobog   

Ho-goo    Kampvest 

 

Tiltaleformer/titler: 

 
Kwan Jang Nim   Skolens leder 

Beom Sa Nim   8. Dan og opefter. 

Kuk Chea Sabeum Nim  6-7. Dan instruktør 

Su Seok Sabeum Nim  Klubbens højest graduerede Sabeum Nim 

Sabeum Nim   International instruktør 

Kyosa Nim   Instruktør 1.-3. Dan 

Ju Dan Ja   Danbærer 1.-3. Dan 

Toga Nim   Træner under 1. Dan 

Ju Kup Ja   9.-1. Kup (ej træner) 

Suh Rjon seng   Elev  
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Bilag 1 

Nødværgeretten §13 

§13 stk. 1: “Handlinger foretaget 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 forsvarlig”. 

§13 stk. 2: “Overskrider nogen grænsen for lovlig nødværge, bliver han dog straffri, hvis 

overskridelsen er rimeligt begrundet i at den ved angrebet fremkaldte skræk eller ophidselse”. 

PÅ ALMINDELIG DANSK 

• man må forsvare sig mod et voldeligt angreb, men forsvaret 

skal svare til angrebets farlighed. Ellers bliver man straffet. 

• man må bruge Taekwondo, hvis der er fare for, at man 

bliver alvorligt skadet. 

• man har pligt til at hjælpe andre, der er i fare, f.eks. ved 

at tilkalde politiet; men man skal ikke udsætte sig selv 

for unødig fare. 

MEN HUSK, hvis der er fare på færde omkring 

dig, så gør som den kloge: LØB! 

 

Bilag 2 

 
Hvad betyder Taekwondo? 

 
Tae betyder fod (stampe eller sparke) 

Kwon betyder næve (slag eller stød)  

Do betyder system eller filosofisk vej.  

 

Taekwondo betyder altså foden og håndens vej. 
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Hvad er Taekwondo? 
 

Oversat fra koreansk betyder "tae" at hoppe eller sparke, eller at slå med foden. "Kwon" 

Betyder en næve, hovedsageligt til at slå eller ødelægge med. "Do" betyder kunsten eller  

system. 

Taekwondo er et psykisk udtryk for det menneskelige overlevelsesinstinkt, en vej til at  

tilfredsstille det sjælelige behov. 

Alle Bevægelser i Taekwondo bygger på det menneskelige instinkt for selvforsvar overført til 

et system og tilpasset de situationer som kan opstå. Det højeste mål i taekwondo er at, 

overvinde ege'et og igennem kropslig og sjælelig disciplin (meditation) opnå en tilstand af 

perfektion, hvor sjælen og kroppen er et. 

Taekwondo er en moderne sammenfatning af de mange kampsystemer, som fandtes i det 

game Korea. Tidligere brugte man kamphandlinger til krigsførelse, hvor der også indgik 

våben såsom, sværd stave knive og andre ting. Systemet er i øvrigt blevet kaldt forskellige navne  

og først i 1955 blev det vedtaget at kalde det systemet for Taekwondo. 

Systemet er meget kendt for dets benteknikker. I Taekwondo bruger man benene i 70-80% 

af kamphandlingerne. 

Man starter som elev med at lære kampstand, slag spark og blokeringer. Derefter 

sammensættes to eller flere handlinger og man opøver hurtighed, kraft fleksibilitet og  

effektivitet i disse handlinger. I træningen lægges også stor vægt op det mentale. At dyrke  

Taekwondo vil sige at oparbejde udholdenhed, selvtillid og viljestyrke til at klare de 

vanskeligheder man bliver stillet overfor.   
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Bilag 3 

 
Basis kommandoer 
Koreansk Dansk 

Charyeo Indtag hilsestand 

Kyeongne Hils (buk) 

Joonbi Indtag klarstand 

Keuman Stop og indtag startposition 

Dirro dorra 180 graders vending 

Zuu Hvil/slap af/ indtag rørstilling 

Dobog danjung Retter på dobog 

Kireugi joonbi Indtag kampstand (indtages med kihap) 

Ap-chagi joonbi Indtag langstand med lav adskille blokering 

(indtages med kihap) 

  

En Hanna 

To Dul 

Tre Set 

Fire Net 

Fem Tasut 

Seks Yusot 

Syv Ilkup 

Otte  Jodul 

Ni Ahope 

Ti Jool 

  

Første Il 

Anden Yi 

Trejde Sam 

Fjerde Sah 

Femte Oh 

Sjette Yook 

Syvende Chil 

Ottende Pal 

Niende Ko 

Tiende Ship 
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Bilag 4 

 
Dobogreglement 

 
Stk. 1  

Den officielle Taekwondo dobog skal være hvid. Der kan anvendes to modeller:  

 

1. Tunikamodellen  

2. Jakkemodellen  

 

a) Såfremt klubben har et klubmærke, skal dette bæres på dragtens venstre brystside.  

b) Dansk Taekwondo Forbunds instruktørmærke/knomærke kan bæres på dragtens højre ærme.  

c) På ryggen kan der stå Taekwondo og/eller Danmark.  

d) Det er tilladt danbærere at bære sort revers på deres tunikamodel.  

e) Det er tilladt poombærere (danbærere under 15 år) at bære sort/rød revers på deres 

tunikamodel.  

f) Der må ikke bæres reklame på dobog'en. Dobogs der ønskes benyttet under DTaF skal 

godkendes af DTaF’s Imagegruppe (marketing). Undtaget for DTaF’s Imagegruppes godkendelse 

er dobogs godkendt af WTF i henhold til offentliggjort liste.  

g) Det er klubbernes og instruktørernes ansvar, at dobog reglementet overholdes.  

h) Det er ikke muligt at deltage i Dansk Taekwondo Forbund's officielle arrangementer iført 

ureglementeret dobog.  

i) Der må på dobogen være påsat/broderet eget navn forneden på overdelen og/eller på 

bukselinningen. Skrifthøjde max. 10 mm.  

j) På venstre ærme kan bæres et mærke med relation til Taekwondo, eksempelvis 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 DTaF´s 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) På dragtens venstre brystside skal bæres Dansk Taekwondo Forbund's officielle mærke.  

b) Dannebrogflaget bæres på dragtens højre ærme. 

c) På ryggen kan der stå Taekwondo og/eller Danmark.  
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Stk. 3  

Bælte-reglement:  

 

a) Kupgrader  

10. Kup — hvidt med l gul streg. Stregen skal være på det bundne bæltes venstre side.  

9. Kup — gult  

8. Kup — orange  

7. Kup — grønt  

6. Kup — blåt  

5. Kup — blåt med l rød streg  

4. Kup — rødt  

3. Kup — rødt med l sort streg  

2. Kup — rødt med 2 sorte streger  

1. Kup — rødt med 3 sorte streger  

 

b) Stregerne på bæltet skal være 1 cm. bredde. De skal placeres med 1 cm. afstand. Den første 

streg skal placeres 5 cm fra enden af bæltet. I bunden tilstand skal stregerne sidde på bæltets 

venstre side.  

c) Dan/poom grader: Indehaver af dangrader bærer sort bælte. Indehaver af poomgrader bærer 

sort/rødt bælte.  

d) Dan- og poombærer kan markere deres dan/poomgrad med streger på det bundne bæltes 

venstre side. Stregerne markeres med guldbånd/tråd. Stregerne skal være 0,3 cm. bredde. Den 

første streg placeres 3 cm fra bæltets ende og de øvrige med 0,4 cm afstand.  
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Billag 5 

Dommerregler (advarsel og minuspoint) 

1. Gribe fat i son modstander. 

2. Skubber sin modstander med skulder, krop hånd og arm. 

3. Holder sin modstander med hænder og arme. 

4. Krydser sikkerhedslinjen med vilje. 

5. Flygter fra kamp ved at vende ryggen til modstandere. 

6. Falde med vilje. 

7. Forgive smerte. 

8. Angribe med knæ. 

9. Angribe de private dele med vilje. 

10. Stampe eller sparke dele af modstanderens ben med vilje. 

11. Angriber modstanderens hoved med hånd eller næve. 

12. Gestikulere for at indikere scoring eller fratrækning af point, ved at løfte hånden eller 

lignende. 

13. Uønskede bemærkninger eller upassende opførelse fra kæmperen eller sekundantens side 

Ulovlige angreb: ”gam-jeom” forseelse (minuspoint): 

1. Angribe en falden modstander 

2. Angribe forsætligt efter kamplederens annoncering af ”kal-yeo” 

3. Angribe forsætligt modstanderens ryg eller bagsiden af hovedet 

4. Angribe modstanderens hoved med hånd eller næve 

5. Nikke skalle 

6. Krydse sidelinjen 

7. Kaste modstanderen 

8. Voldelig opførelse eller upassende bemærkninger rettet fra modstanderen eller 

sekundantens side. 
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Bilag 6 

Kamp-reglement 
 

Der henvises til DTaF`s hjemmeside under ”Forbundet”- ”Love”- ”DTaF`s dommerregler”. 

 

-Starte en kamp jf. § 8. 

-Tildeling af point jf. § 9. 

-Gyldige point jf. § 10. 

-Ulovlige handlinger jf. § 13. 

-Advarsler jf. § 14. 

-Minuspoint jf. § 15. 

-Specielle regler for drenge og pigekæmpere jf. § 16A. 

-Afgørelser jf. § 17. 
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Bilag 7 

Taekwondo’s Historie 

Taekwondo har en interessant historisk baggrund der strækker sig over flere tusinde år. I den 

tidligste form blev Taekwondo sandsynligvis brugt som et våben af mennesker til at beskytte sig 

mod angreb fra mennesker eller vilde dyr. Da disse angreb jo kunne finde sted fra hvilken som 

helst retning udvikledes serier af selvforsvarsteknikker, således at man altid kunne forsvare sig 

uanset hvorfra angrebet kom. Hermed havde man lavet en bestemt mønster bestående af 

blokeringer, spark og slag som blev grundlaget for vore dages Taekwondo. Det har ikke ligget 

helt klart, hvorvidt Taekwondo var hjemmehørende i Korea eller ej. Nogle mener, at det skulle 

stamme fra Kina eller andre asiatiske lande; men de historiske beviser støtter ikke disse 

konklusioner.  

 

Oprindelsen af den østerlige kampkunst tilskrives den indiske buddhist munk Bodhidharma. 

Ifølge nogle Chan Buddhistiske tekstbøger kom Bodhidharma til Kina i det 6.årh. e.kr. Han 

grundlagde et kloster ved Shaolin-So, hvor han begyndte at undervise i specielle 

åndedrætsteknikker og meditation. Da munkene ikke fysisk var i stand til at praktisere hans 

strenge teknikker, lærte han dem nogle metoder til at styre deres krop og sjæl. Disse metoder 

lagde senere grunden for de kinesiske kampkunstarter som Kung Fu, Kempo og Tai Chi Chuan.  

 

I Korea kan de første håndgribelige beviser på Taekwondo dateres tilbage til "de tre kongerigers" 

periode. Et vægmaleri i en hule bygget i kongeriget Koguryo (37 f.kr. - 66 2.kr.) i det sydlige 

Manchuriet (N. Korea) viser tydeligt to mænd i kamp. Dette er bare én af flere vægmalerier der er 

fundet i flere huler. Da dette vægmaleri kan dateres til et sted mellem 3 e.kr. - 427 e. kr., kan det 

med sikkerhed siges, at Taekwondo var kendt i Korea på dette tidspunkt. D.v.s. lang tid før 

Bodhidharma kom til Kina.  

 

I kongeriget Silla (57 f.kr. - 936 e.kr.) nåede Taekwondo et højt niveau. Det var Silla der forenede 

de tre kongeriger, først med Paekje i 668 e.kr. og med Koguryo i 670 e.kr. En militær 

organisation kaldet Hwa Rang Do spillede en stor rolle i foreningen af de tre kongeriger. Hwa 

Rang Do bestod af unge adelsmænd fra de bedste familier. Disse unge krigere praktiserede en 

tidlig form for Taekwondo kaldet Soo Bak.  

 

Det var dog i Koryo Dynastiet (935 e.kr. - 1392 e.kr.), at Taekwondo opnåede sin største 

popularitet. Soo Bak Do, som Taekwondo kaldt dengang, blev dyrket som en sport med fastlagte 

regler.  

 

Senere gennem de forskellige Yi-Dynastier (1392 e.kr. - 1920 e.kr.) gik det alvorligt tilbage for 

Soo Bak Do eller Tae Kyon som det senere blev kaldt. Grundlæggeren af Yi-Dynastiet kong 

Taejo gjorde confucianism til statsreligion i stedet for buddhismen. Ifølge confucianism skulle 

"overlegne mænd" bruge sin tid på at studere kinesiske skrifter, digte eller spille musik, fysiske 

anstrengelser var kun for almindelige mennesker.  

 

Under japanernes besættelse (1910 - 1945) af Korea forbød japanerne al kulturel aktivitet 
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herunder også Tae Kyon, der således kun kunne dyrkes i al hemmelighed. I denne periode bragte 

japanerne nye stilarter så som Karate og Kong Fu til Korea. Nye og gamle teknikker blev blandet 

sammen og stilarter som Tang Soo Do og Kong Soo Do opstod.  

 

Efter anden verdenskrig udviste en gruppe instruktører stor interesse for at genoplive den 

oprindelige Tae Kyon. Dette resulterede i, at 6 store skoler gik sammen og man valgte at bruge 

det nye navn TAEKWONDO. 

Taekwondos historie i årstal: 

3-427 e.kr. De første beviser på koreanske Taekwondo lignende teknikker findes på et vægmaleri 

dateret i denne periode. Vægmaleriet stammer fra en hule i datidens Koguryo kongerige.  

 

500-600 e.kr Den indiske buddhist munk Bodhidharma ankom til et kloster ved Shaolin-So i 

Kina. Her underviste han i meditation og specielle fysiske øvelser og åndedrætsteknikker. Som 

følge af træningen lærte munkene en høj grad af beherskelse over krop og sind. Metoderne lagde 

senere grunden for de kinesiske kampkunstarter som Kung Fu, Kempo og Tai Chuan. Da hans 

indsats dateres væsentlig senere end vægmaleriet under Koguryo, er det således ikke korrekt, at 

han grundlagde den asiatiske kampkunst.  

 

57 f.kr.-668 e.kr. Kongeriget Silla regerede i et område svarende til den sydøstlige del af det 

nuværende Sydkorea.  

 

37 f.kr-668 e.kr. Kongeriget Koruryo regerede i nord i et område omtrent svarende til Nordkorea 

og Manchuriet. Her havde man en folkelig bevægelse ved navn Kyung Dang, som trænede 

militær teknikker med støtte fra det officielle militær, Son Bae.  

 

18 f.kr-670 e.kr Kongeriget Paekche regerede i sydvest i et område svarende til store dele af det 

nuværende Sydkorea.  

 

Ca.576 e.kr. Hwarang skolen blev grundlagt i Silla af den buddhistiske munk Won Kwang Bopsa 

på kong Jin Hung ønske. Hwarang, som betyder blomstrende ungdom, bestod af unge, veltrænede 

og højt motiverede adelige mænd. De blev bla. trænet i kamteknik, militær taktik, filosofi og etik. 

Det kampsystem de trænede efter, blev oftest benævnt Soo Bak. Der blev lagt vægt på høj moral 

både i omgang med andre mennesker og i kamp.  

 

668-670 e.kr. De tre kongerigers periode sluttede, da Silla samlede Paekche, de sydlige dele af 

Kogoryo og Silla til et Storsilla og dannede en koreansk stat med central regering.  

 

670-918 e.kr. Kongeriget Storsilla regerede over det samlede Korea. Når Silla var i stand til at 

samle de tre kongeriger, skyldtes det bla. Hwarang krigerne i kraft af deres dygtighed og 

kampmoral. Datidens kampsportsgrene, som blev vist ved officielle lejligheder, var bla. Soo Bak 

(overvejende håndteknikker), Tok Kyon I, som senere blev til Tae Kyon (overvejende 

benteknikker), Sirrum (brydning) og Kyok Gom (sværdkamp).  

 

918-1392 e.kr. Koryo-dynastiet tog over efter Storsilla. Soo Bak opnåede i den periode sin største 

popularitet og var ikke længere kun en militær disciplin, men også en sport med fastlagte regler.  
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1392-1910 e.kr. Yi-dynastiet afløste Koryo-dynastiet, og konfucianismen blev gjort til 

statsreligion i stedet for buddhismen. Ifølge konfucianismen skulle højerestående mænd bruge 

deres tid på at studere kinesiske skrifter, digte eller spille musik. Fysiske anstrengelser var kun for 

almindelige mennesker. Som en konsekvens gik det i løbet af perioden alvorligt tilbage for 

kampkunst som Soo Bak og Taekyon.  

 

1790 e.kr. Generalerne Yi Dok Mu og Park Tae Ka skrev den første kampkunst lærebog, Mu Ye 

Do Bo Tong Ji. I fire bind beskrev de i tekst og figurer 24 forskellige koreanske kampkunstarter, 

som var i fare for at blive glemt, da hæren overvejende trænede bueskydning.  

 

1910-1945 e.kr. Under den japanske besættelse forbød regeringen alle koreanske kulturelle 

aktiviteter, og tvang befolkningen til at tage japanske navne. Enhver form for træning af 

koreanske kampsystemer var således også forbudt. de kunne derfor kun trænes i hemmelighed. 

Japanerne bragte nye stilarter til Korea bla. Judo og Karate. Disse blandedes med gamle stilarter, 

og systemer som Tang Soo Do og Kong Soo Do opstod.  

 

1945 e.kr. Korea blev atter frit, og hæren begyndte igen at undervise i koreansk kampkunst. Der 

åbnedes nye skoler eksempelvis Chun Do Kwan og Moo Duk Kwan. I årene efter fulgte flere 

skoler.  

 

1955 e.kr. Lederne af de store skoler mødtes d. 11. april med det formål at samle de forskellige 

stilarter til ét stort system. De enedes om at gøre det under navnet Tang Soo Do. Navnet blev 

senere ændret til TAEKWONDO, som bedre beskrev kunsten og mindede mere om det gamle 

navn Tae Kyon, en af forløberne for Taekwondo.  

 

1963 e.kr. General Choi Hong Hee, 9. dan, blev leder for det nystiftede International Taekwondo 

Federation (ITF). Han var en af hovedmændene bag sammenslutningen til et system.  

 

1968 e.kr. Choi Hong Hee blev udvist af Sydkorea efter et mislykket statskup.  

 

1972 e.kr. Kukkiwon blev indviet. Kukkiwon blev senere gjort til hovedkvarter for Taekwondo.  

 

1973 e.kr. Den 28. maj blev World Taekwondo Federation (WTF) stiftet med Dr. Un Young Kim 

som præsident. Det første verdensmesterskab blev afholdt i Kukkiwon.  

 

1973-1975 e.kr. Hyong’s og Palgwe’er, som stilmæssigt lå tæt op ad karate, erstattedes i WTF af 

Taegeuk’er og de nuværende højbælte poomse’er. Taegeuk poomse’er blev udviklet i samarbejde 

mellem Tae Kyon mester Song Dok Gi og Taekwondo mestre. I de nye serier introduceredes 

kortere og smallere stande samt de benteknikker som Taekwondo nu er kendt for.  
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Taekwondos historie i Danmark: 

1968 Taekwondo introduceredes i Danmark ved at to hollandske instruktører, Theo P. Salm og 

Bernd Denni, underviste på campingpladser i deres ferie. En af eleverne var Gunnar Sørensen, 

som får Taekwondo introduceret som en disciplin under Dansk Judo Union.  

 

1971 Gunnar Sørensen, 4. kup, åbnede Danmarks første klub med ca. 100 medlemmer i 

Sønderborg.  

 

1972 Gunnar Sørensen fungerede som den første landstræner for Danmark.  

 

1975 Den 15. februar blev Dansk Taekwondo Forbund (DTF) dannet med Gunnar Sørensen som 

formand.  

 

1976 Choi Kyong Ankom til Danmark og blev dansk landstræner.  

 

1980 DTF blev optaget under Dansk Idrætsforbund (DIF). Ko Tae Jeong blev dansk landstræner. 

Det 3. Europamesterskab afholdtes i Esbjerg.  

 

1983 Det 6. verdensmesterskab for mænd og det 1. verdensmesterskab for kvinder afholdtes i 

Brøndby hallen. Else Marie Olsen og Michael Knudsen vandt bronze, mens Lene Lauritzen vandt 

sølv.  

 

1988 Annemette Christensen vandt guld og Karin Schwartz vandt sølv ved OL i Seoul.  

 

1990 Der afholdtes Europamesterskaber i Århus.  

 

1991 Gergely Salim og Tonny Sørensen vandt guld og Josef Salim vandt sølv ved VM i Athen.  

 

1992 Gergely Salim vandt guld ved OL i Barcelona.  

 

1993 Stort gennembrud for Danmark ved EM i teknik i Østrig, hvor Dang Dinh Ky Tu vandt guld 

individuelt og Henrik Bak Knudsen, Michael Ryge og Martin Lamm vandt guld i synkron.  
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Bilag 8 

Flagenes betydning 

 

 
 

 

Dannebrog 

 

Det danske nationalflag, hvidt kors på rød bund, korsets bredde 1/7 af højden. 

Findes dels som stutflag (handelsflag), dels som splitflag (orlogsflag). 
 

Vort flags oprindelse 
 

Det ældste danske flag man kender, er ravnefanen - en rød dug med Odins hellige ravn broderet i 

sort. Dette mærke var gennem hele vikingetiden danskernes kendingsmærke i krig. Ravnefanen 

kaldes Danebroge, dvs, danernes broge (klæde, mærke). Skrivemåden har ændret sig således, at 

Danebroge efterhånden er blevet til Dannebrog. 

 

Efter kristendommens indførelse måtte ravnen ganske naturligt vige for korset. 

Det hvide kors på den røde dug dukkede op i begyndelsen af 1200-tallet, som korsfarerbanner i 

forbindelse med flere danske forsøg på at erobre det hedenske Estland. Sandsynligvis har et 

sådant flag allerede været med ved slaget ved Felin i 1208 som biskop Anders Sunesøns kirkelige 

mærke. 

 

En dansk historiker, franciskanermunken Peder Olesen, skrev i begyndelsen af 1500-tallet om 

slaget ved Felin, at den danske hær næsten var slået. Men da påkaldte danskerne ydmygt Guds 

hjælp og "....da opnåede de den nåde, at de straks modtog et flag, som faldt ned fra himlen, tegnet 

med et hvidt kors på ulden dug, og de hørte en røst i luften, som sagde, at når det blev løftet i 

vejret, skulle de visseligt vinde en fuldstændig sejr....hvilket også skete". 

 

En anden og mere kendt beretning om Dannebrogs tilsynekomst stammer fra slaget ved 

Lyndanese. Kong Valdemar Sejr besluttede i 1218 at fuldføre erobringen af Estland. Han samlede 

en stor flåde og landsatte sommeren efter sin hær ved borgen Lyndanese, som uden 

vanskeligheder blev erobret. 

   En del lokale stammehøvdinge underkastede sig og lod sig døbe. Kong Valdemar sendte dem 

bort med gaver, men tre dage senere vendte de tilbage med en stor hær og overfaldt midt om 

natten danskernes lejr. Mange danskere blev dræbt inden de vågnede og nåede at få fat i deres 
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våben. Da dagen gryede var kun en lille gruppe danskere i live. Valdemar selv var stadig i live, da 

angriberne var styrtet mod teltet med korsbanneret. Det var dog ikke kongen, der boede her, men 

hans biskop Theoderiks, og det var ham de dræbte.  

   Kampen blev meget hård, og stod til sidst om den lille høj, hvor biskoppens telt havde stået. Det 

røde korsbanner blev hugget ned og blæste ud over de kæmpende. Da de danske krigere så den 

svævende fane brød de ud i jubel. Dette måtte jo være et tegn fra Gud, og fra dette øjeblik vendte 

slaget. 

 

Sejren blev vundet den 15. juni 1219. Den folkelige overlevering har siden sat Dannebrogs 

tilsynekomst i forbindelse med Volmer (Valdemar ) slaget, og det synes at være en kendsgerning, 

at Dannebrog den 15. juni 1219 var det nationale kendingsmærke, og det må betragtes som 

sandsynligt, at kongen efter datidens skik, i kampens afgørende fase har ladet fanen føre ind i 

slaget for at opmuntre sine folk til en sidste kraftanstrengelse. 

   Siden da har kongen anvendt dette mærke, Dannebrog, som Danmarks symbol. Fanen fra 

Lyndanese blev hængt op i domkirken i Schlesvig, hvor det hang i ca. 400 år indtil det o. 1660 

faldt ned af ælde. 
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Det koreanske flag 
 

 
 

 

 

Taeguek Kee 

 

Det koreanske flag symboliserer meget af østens filosofi, tankegang og mystik. Symbolet og 

flaget bliver kaldt Taeguek Kee. Det siges at Taeguek Kee første gang blafrede i vinden 1882. På 

dette tidspunkt var der blevet lavet en traktat mellem Korea og Japan for at slutte de 

fjendtligheder, der var et resultat af Japans invasion af Korea i 1592.  

 

En af de koreanske udsendinge, der blev sendt til Japan for at underskrive traktaten, følte ombord 

på skibet, at der var behov for et nationalt symbol, og han lavede så et flag der blev kaldt Taeguek 

Kee. 

 

Flaget indeholder nogle af de mest grundlæggende symboler i orientalsk filosofi.  

Um & Yang symbolet ( Yin & Yang) i midten udtrykker dualismen i universet. Alting eksisterer 

ud fra harmonisk balance mellem direkte modsætninger. Sådanne modsætninger er f.eks. 

Lys/Mørke, Nat/Dag, Opbygning/Nedbrydning, Aktiv/Passiv, Godt/Ondt. Det ene kan ikke 

eksistere uden det andet.  

 

Den blå del af cirklen symboliserer jorden og den røde himlen. 

Den hvide baggrund repræsenterer ligeledes landet, cirklen repræsenterer folket og bjælkerne 

regeringen. 

  

Bjælkemærkerne i hjørnerne kaldes GWE'er. Disse 4 GWE`er repræsenterer de 4 verdenshjørner 

og solens gang på himlen. GWE`en i det nederste venstre hjørne udtrykker således daggry og 

tidlig morgensol, når solen går op i øst. GWE`en i det øverste venstre hjørne udtrykker strålende 

solskin, når solen er i syd. GWE`en i det øverste højre hjørne symboliserer skumringen, når solen 

går ned i vest. GWE`en i det nederste højre hjørne tilkendegiver total mørke, når solen står i nord. 

 

 

Tae betyder storhed og Geuk betyder evighed. Taeguek betyder således den store evighed. Dette 

er logisk nok i betragtning af, at symbolerne på flaget dækker alle modsætninger og al harmoni, 

samtidig med at det viser tidens og universets bevægelse. 
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Den centrale tanke i Taegeuk Kee indikerer altså, at selv om der er en konstant bevægelse i 

universet, er der også balance og harmoni. 

 

Det koreanske flags betydning i hverdagen. 

 

I de fleste dojanger i Danmark hænger der to flag: Det danske Dannebrog og det koreanske 

Taegeukgi. En Taekwondo-lektion starter altid med, at man hilser på flagene, da et af 

Taekwondo`s principper er respekt. 

 

Taegeukgi bør for os stå som et symbol for Taekwondo, da det symbolisere meget af Østens 

tankegang, filosofi og mysterium, og dermed mange af Taekwondo`s principper. 

 
 



  

                Stepping Taekwondo klub 
  

Trekløverhallen i Stepping: www.stepping.dk 
 
 

  Side 36 af 45  

 

Bilag 9 

Poomse /Taegeuk teori 

Poomse er kamp mod en imaginær modstander. Selve ordet poomse betyder sammensatte 

grundteknikker og er udledt af ordet poom, der udover grundteknikker også kan oversættes til 

”handling”. Poomse udføres efter helt fastlagte mønstre, idet det forudsættes, at man bliver 

angrebet fra alle retninger. Poomse`s formål er at opøve udøverens grundteknik, herunder 

balance, kraft, koordination, smidighed, hurtighed, præcision, udholdenhed samt kontrol af 

muskler og 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, Silla`s gamle hovedstad. En af forklaringerne på, at man udviklede 

poomse, var at man mente, at det var for farligt at konkurrere mod hinanden på den måde man nu 

har frikamp. Man havde dengang 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 stilarters poomse, katas eller hyungs, 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 udførelse 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 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, samt at teknikken udføres i den rigtige 

sektion. Det er meget vigtigt, at man virkelig kæmper poomse`en. 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 specielt præcisionen 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 teknikkerne skal dog være tydeligt markeret.  

 Man skal kende formålet med handlingerne.  
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 Handlingerne skal udføres så realistisk som muligt.  

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 poomse`en, har man jo 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 

palgue ( 8 stk.), kicho ( 3 stk.), og taegeuk, af hvilke der er 8 stk. De 8 taegeuks er de nyeste og 

danner sammen med poomse koryo grundlag for pensum til 1. dan i moderne Taekwondo. I 

Danmark træner man de 8 taegeuks. 

Taegeuk: 

Ordet er sammensat at tae, der betyder store, og geuk, der betyder evighed / uendelighed. 

Taegeuk betyder derfor den store 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 og kan være 

ubrudte (-----) eller brudte på midten (--  --). Der er derfor mulighed for 8 forskellige gwe`er. 

Hver taegeuk er baseret på en gwe. 

   A 

_____ 

_____ 

_____ 

   B 

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 mod højre. Hvis man går på en ubrudt bjælke, skal man tage to skridt til siden. Er 

bjælken brudt, skal man kun tage et 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- altså 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 ikke 

optræde således, at han provokerer til konflikt. Desuden skal han forudse, hvor der er mulighed for 

slåskampe og undgå at komme disse steder. Hvis man tvinges til konfrontation, skal man forsøge at undgå 

at omme 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 
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man ikke på nogen måde kan undgå det, at man må bruge Taekwondo. En Taekwondo-udøver, der ikke 

forstår dette, har overhovedet ikke forstået meningen med Taekwondo og dermed poomse. 

Symboler, der udtrykker retningerne af Poomse-linierne. 

For den diagrammatiske betegnelse af hver Poomse-linie bliver nogle fonetiske symboler fra det koreanske 

alfabet brugt til at markere positionen af eleven, som udøver Taegeuk-træning  

   

Na :           Altid startpunktet af hver Poomse  

Ga :          Retning fremad  

Da :           Venstre side fra startpunktet  

Ra :           Højre side fra startpunktet 
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Bilag 10 

Taegeuk symbolik 

Taegeuk Il-Jang 

 

Navn på gwe: Keon 

Egenskab: Styrke 

Billede: Himlen og lyset. 

Keon symboliserer himmeriget og lyset. Himlen giver os regn, og solen giver os lys, hvilket er 

grundlaget for alt liv på jorden. På samme måde er Taegeuk Il-jang grundlaget for Poomse og 

dermed Taekwondo. 

Tællinger: 18 

Familie-medlem: Fader. 

 

Taegeuk Ii-Jang 

 

Navn på gwe: Tae 

Egenskab: Glæde 

Billede: Sø 

Tae-gween symboliserer glæde. I denne tilstand bliver ens sind fast, og smil og venlighed tager 

over. Det er egenskaber, som mennesket kunne bruge mere af. Poomseen skal derfor udføres 

venligt, men kraftfuldt. 

Tællinger: 18 

Familie-medlem: 3. Datter. 
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Taegeuk Sam-Jang 

 

Navn på gwe: Ri  

Egenskaber: Lys 

Billede: Flammer - fra ild og sol  

Ri-gween symboliserer ild og sol. Ilden giver os håb, lys, varme og entusiasme. Det, der adskiller 

os fra dyrene, er, at vi forstår at bruge ilden. Taegeuk Sam-jang skal udføres med afveksling og 

lidenskab. 

Tællinger: 20 

Familie-medlem: 2. Datter 

 

Taegeuk Sah-Jang 

 

Navn på gwe: Jin 

Egenskab: Torden  

Billede: Torden  

Jin-gween symboliser torden. Lyn og torden skaber frygt og skælven. Den minder os om at 

handle roligt og tappert. Selv når vi står over for fare og frygt, vil den blå himmel og det klare 

solskin viser sig igen. I denne taegeuk viser man, hvordan man reagerer roligt og afmålt mod 

farer. Således udføres flere steder forsvar og modangreb på én gang. 

Tællinger: 20  

Familie-medlem: 1. Søn 
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Taegeuk Oh-Jang 

 

Navn på gwe: Seon  

Egenskab: Gennemtrængende 

Billede: Vind  

Seon-gween symboliser vinden. Vinde kan være frygtelige som tyfoner, tornadoer og storme. 

Men de kan også være blide. Vinden er derfor et symbol på sindets tilstand. Teknikker 

forekommer nogle gange let som en brise og andre gange kraftfulde som storme. 

Tællinger: 20 

Familie-medlem: 1. Datter 

 

Taegeuk Yook-Jang 

 

Navn på gwe: Gam  

Egenskab: Farlig 

Betydning: Vand  

Gam-gween symboliserer vand.Vand har ikke selv en form, men antager den form det hældes i. 

Vand kan afbøjes, men ikke knuses. Det vil altid løbe nedad, og selvom det er blødt, så vil det 

med tiden slide sig igennem sten. Hvis mennesket får en udfordring, så kan det overvinde den 

med fast tro og tid. Flere steder i taegeuk’en kræves god balance og koordination for at kunne 

bevæge sig flydende som vand.  

Tællinger: 19  

Familie-medlem: 2. Søn 
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Taegeuk Chil-Jang 

 

Navn på gwe: Gan  

Betydning: Stoppe/Stillestående 

Billede: Bjerg  

Gan betyder at standse på toppen, og det symboliseres af et bjerg. Et bjerg er fast som en klippe, 

og mennesket må til tider også være fast som en klippe. Som mennesker skal vi standse, når det er 

nødvendigt, og gå frem, når tiden er til det. Vi må aldrig handle overilet, for at nå vores mål, så 

hellere stoppe op og hvile eller tænke undervejs. Selv om teknikker i taegeuk Chil-Jang er hurtige 

og flotte, skal vi vide nøjagtigt, hvor de skal standses.  

Tællinger: 25  

Familie-medlem: 3. Søn 

 

Taegeuk Pal-Jang 

 

Navn på gwe: Gon  

Betydning: Trofast/Ydende 

Billede: Jord 

Gon er symbolet for Jorden. Kloden er rammen om alt liv. Her vokser planter, og vi bruger af 

dens ubegrænsede energi. Jorden er virkeliggørelsen af himlens energi. Himlen var symbolet på 

den første Taegeuk, og dermed er palgwe fuldendt.    

Tællinger: 27  

Familie-medlem: Moderen 
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Bilag 11 
 

Poomse symbolik 
   

 

 

Poomse Koryo:  

 
Koryo er navnet på et gammelt dynasti (år 918-1392 e.Kr.) i Korea, og ordet ”Korea” stammer fra 

navnet på Koryo dynastiet. Koryo`s arv til det koreanske folk er meget betydningsfuldt. Folket i 

Koryo opfandt sats-typer som de første i verden (år 1234), mere end 2 århundrede før Johannes 

Guttenberg (år 1398 -1468),  og de skabte også den berømte Koryo keramik. Endvidere viste de 

stor mental styrke ved ihærdigt at forsvare sig mod de mongolske angreb, som var tidens svøbe i 

den kendte verden. 

Inddragelsen af Koryo-folkets mentale styrke i Taekwondo-bevægelserne er lig med Poomse 

Koryo. Enhver bevægelse i poomse Koryo er således en præsentation af den stærke overbevisning 

og viljestyrke med hvilken, Koryo holdt mongolerne i skak. Bevægelserne kan derfor betragtes 

som personens indstilling til uddannelsen af sig selv opnået ved, at personen følger den klogskab 

og ubøjelige viljestyrke, der kendetegner den overbeviste mand. 

Poomse Koryo består af 30 handlinger.  

 

 

Poomse Keumgang: 

 
Ordet Keumgang betyder oprindeligt ”at være for stærk til at blive slået i stykker”. Udtrykket 

”Keum-gang” benyttes indenfor Buddhismen om alt, hvad der gennem en kombination af 

klogskab og dyd kan fjerne enhver negativ sindsstemning. 

 

Koreanerne har kaldt det smukkeste bjerg i Taebaek-bjergkæden på den koreanske halvø for 

”Keumgang-San”, og diamanten - det hårdeste stof - for ”Keumgang-Seok”. Altså, Keumgang i 

Taekwondo betyder bevægelser baseret på mental styrke lige så smuk og majestætisk som 

diamantbjerge og lige så hård og ubøjelig som diamanten. Bevægelsesmønstret i Keumgang 

svarer til det kinesiske tegn for bjerg. Bevægelserne i Poomse Keumgang skal derfor være skarpe 

og med en uendelig foranderlig majestætisk ånd, på samme vis som bjerget. 

 

Poomse Keumgang består af 27 handlinger. 
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Poomse Taebaek: 

 
Koreas mytologiske historie fortæller, at den legendariske Dangoon grundlagde nationen for 

første gang for 4.300 år siden i Taebaek, i dag kaldet for ”Baekdoo bjerget”. 

 

Baekdoo bjerget er det højeste og det mest udstrakte bjerg i Korea. Som det måske kan forstås, 

har Poomse Taebaek sine grundlæggende bevægelser fra ordet Taebaek ud fra ordets betydning af 

lethed og betragtes som sådan som helligt af det koreanske folk. Baekdoo bjerget betragtes som 

symbolet på Korea. I overensstemmelse med disse principper skal enhver bevægelse i Poomse 

Taebaek udføres ikke alene præcist og letfodet, men også med fasthed og bestemt vilje. 

 

Poomse Taebaek består af 26 handlinger. 

 

 

Poomse Pyongwon: 

 
Sletten er grundlaget for menneskets eksistens. Frugtbare og umådelige sletter giver os føde, og 

sletten har også været stedet hvor mennesket levede. På den anden side giver en åben endeløs 

slette os en majestætisk følelse, forskellig fra den følelse mennesker får på et bjerg eller på havet. 

Poomse Pyongwon er således et udtryk for sletten med dens velsignede overflod og ynde, så vel 

som dens grænseløse umådelighed. 

Da denne poomse først og fremmest anvender Koaseogi og Keumgang Makki, skal dens kerne 

findes i så vel den potentielle styrke og fleksibilitet, som i det majestætiske ved den umådelige 

slette. 

Poomse Pyongwon består af 21 handlinger. 

 

 

Poomse Sipjin: 

 
I decimal-systemet er den almindelige talværdi et hundrede, et tusinde, en million, en milliard og 

så videre. På denne måde er ”10” symbolet for endeløs udvikling og vækst. Men væksten er altid 

påvirket af systematiske og ordentlige regler. Meningen med Poomse Sipjin ligger i den 

overordnede forandring og i den velordnede disciplin af decimalsystemet. 

Stabilitet skal tilstræbes i enhver forandring af bevægelserne. Denne Poomsee`s form har hoved-

sageligt anvendt Son Bakat Geodeureo Makki. 

Bevægelsesmønstret i denne Poomse svarer til det kinesiske tegn for 10. 

 

Poomse Sipjin består af 28 handlinger. 
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Poomse Jitae: 

 
Ifølge asiatisk tro kommer alt levende fra jorden og vender tilbage til jorden. Jorden er kilden til, 

og afslutningen på livet. Alt liv, såvel som alle naturlige fænomener på jorden, stammer 

hovedsagelig fra forandringerne og formen af jorden. 

Poomse Jitae er altså den bevægelse, som anvender jordens besiddelser og kendetegn. 

Nøglepunktet i Poomse Jitae ligger i de bevægelser, der er afledt af harmonien mellem de stærke 

muskler og den latente styrke, lige som jordens universelle sind ligger i livets energi og 

underforståethed. 

 

Poomse Jitae består af 28 handlinger. 

 

 

 

 


