
Hvitt belte 10. cup 
(skal opp til gul stripe) 

 

Teori: 

Hva betyr hvitt belte? Blankt ark, uvitende 

Hva betyr tae kwon do? Tae = fot, kwon= hånd, do=kunst /veien å gå, fot-hånd-kunst 

Praktisk teori: knyte belte 

 

Slag:  

Area jireugi = lavt slag 

Momtong jireugi = slag i midten (mellomgulv) 

Olgur jireugi = høyt slag (ansikt) 

 

Spark:  

Ap chagi  = front spark 

Dollye chagi = rund spark 

Yop chagi = sidespark 

 

Stillinger:  

Junbi = klarstilling 

Ap kobi = lang stilling 

Ap seogi = kort stilling (gå stilling) 

Dwit kobi = L-stilling 

Juchum seogi = bred (ride)stilling 

 

Blokkeringer: 

Area makki = lav blokk 

Olgul makki = høy blokk 

 

Styrke:  

5 push ups 

5 sit ups 

 

Antall treninger før gradering: 20 (15 vanlige treninger og 5 sparringstreninger) 

 

 

 

 



Hvitt belte 9. cup 
(skal opp til gult belte) 

 

Teori: 

Charyot = giv-akt stilling 

Kyongnye = hilse 

Junbi = klarstilling 

Gomon = stopp 

Dwiradora = snu 

 

Slag/stillinger/blokkeringer:  

Juchum seogi med area jireugi, så momtong jireugi, så olgul jireugi 

Ap kobi, montong jireugi (motsatt hånd og fot) 

Ap seogi, area makki 

Ap seogi, olgul makki, disse to siste utføres med dwiradora 

 

Spark, 4 vending med telling:  

Ap chagi  = front spark 

Dollye chagi = rund spark 

Yop chagi = sidespark 

 

Poomsae:  

De 6 første teknikkene i taeguk il-jang 

 

Styrke:  

10 push ups 

10 sit ups 

 

Antall treninger før gradering: 20 (15 vanlige treninger og 5 sparringstreninger) 

 

 

 

 

 

 

 



Gult belte 8. cup 
(skal opp til grønn stripe) 

 

Teori: 

Kihap = skrik 

Dojang = treningssal 

Dobok = taekwondo drakt 

Kyroegi = frikamp 

 

Spark, 4 vending uten telling:  

Ap chagi  = front spark 

Dollye chagi = rund spark 

Yop chagi = sidespark 

Ollio chagi = spark mot hake, rett ben 

 

Poomsae:  

Taeguk il-jang uten telling 

 

Avtalekamp:  

Gibondongjak = teknikk 1-3 

 

Sparring: 

Graderingskamp mot 1 motstander (uten utstyr) 

 

Styrke:  

10 push ups 

10 sit ups 

 

Antall treninger før gradering: 20 (15 vanlige treninger og 5 sparringstreninger) 

 

 

 

 

 

 

 



Gult belte 7. cup 
(skal opp til grønt belte) 

 

Teori: 

Grunnsetninger: 

1. Vis lojalitet mot mester og instruktør 

2. Vær høfling, ærlig og tålmodig 

3. Ha selvdisiplin, selvkontroll og selvtillit 

 

Spark: 

Naeryo chagi = frontspark med kraft nedover 

Dwit chagi = bakspark 

 

Poomsae:  

Taeguk il-jang uten telling 

Taeguk i-jang uten telling 

 

Avtalekamp:  

Gibondongjak = teknikk 1-3 

 

Sparring: 

Graderingskamp mot 1 motstander (uten utstyr) 

 

Styrke:  

15 push ups 

15 sit ups 

 

Antall treninger før gradering: 25 (20 vanlige treninger og 5 sparringstreninger) 

 

 

 

 

 

 

 

 



Grønt belte 6. cup 
(skal opp til blå stripe) 

 

Teori: 

Betydningen av alle beltefargene, hva de symboliserer: 

Hvitt: Uvitende  

Gult: Jordens fruktbarhet 

Grønt: Planten som gror og har begynt å bære frukter 

Blått: Himmelen som planten strekker seg mot 

Rødt: Fare 

Sort: Motsatte av hvitt, nå vet man «alt» 

Si navnet og vise 5 grunnstillinger (kun voksne) 

 

Spark: 

Mira chagi = dyttespark 

Naeryo chagi = frontspark med kraft nedover (samme som 7 cup) 

 

Poomsae:  

Taeguk i-jang uten telling 

Taeguk sam-jang uten telling 

 

Avtalekamp:  

Gibondongjak = teknikk 1-6 

 

Sparring: 

Graderingskamp mot 1 motstander (uten utstyr) 

 

Styrke:  

15 push ups 

15 sit ups 

 

Antall treninger før gradering: 25 (20 vanlige treninger og 5 sparringstreninger) 

 

 

 

 

 



Grønt belte 5. cup 
(skal opp til blått belte) 

 

Teori: 

Hva betyr yin/yang og hvilken farge er hva? Yin=blå Yang=rød, skygge/lys, kald/varm, hard/myk 

Navnet på 5 spark og vise sparkene (kun voksne) 

 

Spark: 

Twimio ap chagi = frontspark med hopp 

Twimio yop chagi = sidespark med hopp 

 

Poomsae:  

Taeguk sam-jang uten telling 

Taeguk sah-jang uten telling 

 

Avtalekamp:  

Gibondongjak = teknikk 1-6 

 

Sparring: 

Graderingskamp mot 1 motstander (uten utstyr) 

 

Styrke:  

20 push ups 

20 sit ups 

 

Antall treninger før gradering: 30 (25 vanlige treninger og 5 sparringstreninger) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Blått belte 4. cup 
(skal opp til rød stripe) 

 

Teori: 

Repetisjon av teori fra 10-5. cup 

Navnet på 5 slag og vise slagene (kun voksne) 

 

Spark: 

Nakio chagi = hookspark 

Momdollio chagi = spin kick mot hode 

 

Poomsae:  

Taeguk sah-jang uten telling 

Taeguk oh-jang uten telling 

 

Avtalekamp:  

Ilpoterion = teknikk 1-6 

 

Selvforsvar: 

2 forsvar mot slag (2 ulike teknikker) 

- rett slag mot ansikt 

- svingslag 

 

Sparring: 

Graderingskamp mot 1 motstander (uten utstyr) 

Graderingskamp mot 2 motstandere 

 

Styrke:  

20 push ups 

20 sit ups 

 

Brekking (over 13 år): 

Albue 

Frontspark med tåballen= ap chagi apchuk 

 

Antall treninger før gradering: 30 (25 vanlige treninger og 5 sparringstreninger) 

 

 

 



Blått belte 3. cup 
(skal opp til rødt belte) 

 

Teori: 

Hva betyr poomsaene dine (oh-jang og yuk-jang) 

Navnet på 5 blokkeringer og vise blokkeringene (kun voksne) 

 

Spark: 

Ap chagi, twimio ap chagi (begge ben) 

Yop chagi, dwit chagi 

 

Poomsae:  

Taeguk oh-jang uten telling 

Taeguk yuk-jang uten telling 

 

Avtalekamp:  

Ilpoterion = teknikk 1-6 

 

Selvforsvar: 

2 forsvar mot spark (2 ulike teknikker) 

- frontspark ap chagi 

- rundspark dollyo chagi 

 

Sparring: 

Graderingskamp mot 1 motstander (uten utstyr) 

Graderingskamp mot 2 motstandere 

 

Styrke:  

25 push ups 

25 sit ups 

 

Brekking (over 13 år): 

Rett slag 

Rundspark = dollyo chagi apchuk 

 

Antall treninger før gradering: 40 (35 vanlige treninger og 5 sparringstreninger) 

 

 

 



Rødt belte 2. cup 
(skal opp til sort stripe) 

 

Teori: 

Telle til ti på koreansk 

 

Spark: 

Vise uten pute, uten å sette ned foten:  

Ap chagi, yop chagi, dwit chagi, dollyo chagi 

På pute: 

Twimio dwit chagi 

 

Poomsae:  

Taeguk yuk-jang uten telling 

Taeguk chil-jang uten telling 

 

Avtalekamp:  

Ilpoterion = teknikk 1-9 

 

Selvforsvar: 

Forsvar mot kveletak 

- stående (bakfra) 

- liggende (forfra) 

 

Sparring: 

Graderingskamp mot 1 motstander x2 

Graderingskamp mot 2 motstandere 

 

Styrke:  

25 push ups 

25 sit ups 

 

Brekking (over 13 år): 

Knivhåndsslag 

Sidespark = yop chagi 

 

Antall treninger før gradering: 40 (35 vanlige treninger og 5 sparringstreninger) 

 

 

 



Rødt belte 1. cup 
(skal opp til sort sort belte) 

 

Teori: 

Junior: muntlig teori på Ryen, pensum 10-2. cup 

Voksne: teoriprøve hos Grand master Sigvald Martinsen 

 

Spark: 

Vise uten pute, uten å sette ned foten:  

Nakkyo chagi, dollyo chagi 

På pute: 

Dollyo chagi, momdollyo chagi 

 

Poomsae:  

Taeguk chil-jang uten telling 

Taeguk pal-jang uten telling 

 

Avtalekamp:  

Ilpoterion = teknikk 1-9 

 

Selvforsvar: 

2 teknikker med kniv: 

- stikk 

- hogg 

2 teknikker med stokk: 

- backhand 

- forhand 

 

Sparring: 

Graderingskamp mot 1 motstander x2 

Graderingskamp mot 2 motstandere 

 

Styrke:  

30 push ups 

30 sit ups 

 

Brekking (over 13 år): 

Donsonall 

Bakspark 

Ollygi 

 

Antall treninger før gradering: 60 (50 vanlige treninger og 10 sparringstreninger, minimum 9 mnd) 


