
 

                   
  
  
  
  
  
  
  

  

 
Gradering 
Graderingen är ett prov där eleven ska visa upp 
sina 
kunskaper inför instruktören. För att kunna ta 
nästa 
bältesgrad förväntas eleven ha lärt sig ett antal 
nya 
tekniker och förbättrat utförandet av de gamla.  
När man klarat graderingen så erhåller man ett 
nytt  
färgat bälte.  
 
I Staffanstorps Taekwondo Förening så kan 
man  
om man uppfyller kraven gradera sig efter en 
termins  
träning. Varje elev har en egen utveckling 
beroende  
på hur ofta man tränar, kön, ålder o.s.v. 
Instruktören  
tar hänsyn till dessa olika aspekter vid en 
gradering. 
 
De första tio graderna kallas GUP-grader och 
från svart 
bälte så är det DAN-grader. 
 
Bältesordning och betydelse av bältet 
Klicka för STPTKD graderingskrav. 

  

                 

                  
                  
  

10 GUP - Vitt bälte 
Det vita bältet får man automatiskt när 
man  
börjar träna. Den vita färgen representerar 
renhet - oskuld om om arten.                  

                                         
                  
                  

 
  

  

9 GUP - Gult bälte 
Det gula bältet antyder att eleven börjar 
lära 
sig de grundläggande teknikerna. Den gula 
färgen representerar sanning. Den gula 
färgen  
kan kan också liknas vid ett planterat frö. 

                 

                                            
                    
                    
  

  

8 GUP - Grönt bälte 
Det gröna bältet visar att eleven börjar ut- 
vecklas inom TKD. Den gröna färgen 
betyder 
tillväxt. Den gröna färgen kan också liknas 
vid 
en planta som tränger upp ur jorden. 

                 

                                            
                    
                    
    

7 GUP - Grönt bälte med blått streck 
Det blå strecket visar att eleven börjar 
närma  
sig det som krävs för det blå bältet men är 
inte där ännu.                  

                                            
                    
                    
  

  

6 GUP - Blått bälte 
Det blå bältet visar att eleven når högre i 
sina 
kunskaper. Den blå färgen betyder 
himmel. Den  
blå färgen kan  liknas vid en planta som 
växer 
och sträcker sig mot himmeln.  

                 

                                            



                    
                    
    

5 GUP - Blått bälte med rött streck 
Det röda strecket betyder att eleven har 
mer kunskap än till det blå bältet men 
ännu inte  
allt som krävs till det röda.                  

                                            
                    
                    
  

  

4 GUP - Rött bälte 
Det röda bältet är en varning och eleven 
varnas  
nu om att alltid ha kontroll över sig själv. 
Den röda färgen representerar solen, 
ljuset och energi. Eleven övergår nu från 
nybörjare till avancerad. 

                 

                                            
                    
                    
    

3 GUP - Rött bälte med ett svart 
streck 
Det svarta strecket är det första steget 
mot det 
svarta bältet.                  

                                            
                    
                    
    

2 GUP - Rött bälte med två svarta 
streck 
Det andra svarta strecket visar att det 
bara är 
ett fåtal saker kvar till det svarta bältet.                  

                                            
                    
                    
    

1 GUP - Rött bälte med tre svarta 
streck 
Det tredje svarta strecket, nu är det bara  
finslipning av detaljer kvar till det svarta 
bältet.                  

                                            
                    
                    
                     
                        
                        
  

     

1 DAN - Svart bälte 
Svart bälte är motsatsen till det vita bältet 
och  
visar nu att personen inte bara har 
tekniskt  
kunnande utan också har mognat och kan 
för- 
tjäna äran som kommer med bältet. Det 
svarta 
bältet kombinerar alla bältesfärger och 
represen-terar de olika begreppen från 
föregående färger. 
Plantan är nu fullvuxen och kan börja 
släppa egna 
frön, som i sin tur kan gro till egna 
plantor. 

                 

                                   
 


