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10:e Gup – vitt bälte 
 

 * Inskriven till träning 

  * Bekant med föreningen / klubben 
 
 Examen till 9:e Gup – gult bälte 
 
Förberedelsetid: minimum 12 träningspass under minst 1 ½ månads träning. 
 
Fysiskt prov 1 
a) Grundtekniker från Taegeuk Il Jang (poomse 1) 
b) Sajoo chireugi / Makki:  rörelseövning i fyra riktningar med 

kombinerad hand / armtekniker. 
 
Fysiskt prov 2 
a) Sebon Kyoroogi:  3 – stegs sparring (3 olika) 
b) Chagi (sparkar):  olika bl.a,  Ap Chagi (framåt-spark),  

Dollyo Chagi (rundspark)  
Yeop Chagi (sidospark) 

 
c)  Cheokki Daeryon: fot-sparring (1 ½ minut utan kontakt genom att använda 
  fötter och ben)                 
Teoretiskt prov 
Terminologin av de tekniker som förevisats i fysiskt prov 1 och 2. 

 
 

 Examen till 8:e Gup – gult bälte med grönt streck 
 
Förberedelsetid: minimum 12 träningspass under minst 1 ½ månads träning 
         efter godkänt prov till 9:e Gup 
 
Fysiskt prov 1 
a) Taegeuk Il Jang (poomse 1) 
b) Sajoo chireugi / Makki:  rörelseövning i fyra riktningar med 

kombinerad hand / armtekniker. 
 



Fysiskt prov 2 
a) Sebon Kyoroogi:  3 – stegs sparring (5 olika) 
b) Chagi (sparkar):  olika bl.a,  Duitchook Ap Chagi (hälspark) 

Naeryo Chagi (nedåtspark)  
Mom Dollyo Chagi (snurrande spark) 

 
 
Teoretiskt prov 
Terminologin av de tekniker som förevisats i fysiskt prov 1 och 2. 
 
 

Examen till 7:e Gup – grönt bälte  
 
Förberedelsetid: minimum 24 träningspass under minst 3 månads träning 
          efter godkänt prov till 8:e Gup 
 
Fysiskt prov 1 
a) Taegeuk Il Jang (poomse 1) 
b) Taegeuk Ee Jang (poomse 2) 
c) Sajoo chireugi / Makki:  rörelseövning i fyra riktningar med 

kombinerad hand / arm och fottekniker. 
 
Fysiskt prov 2 
a) Sebon Kyoroogi: 3-stegs sparring (8 olika) 
b) Chayoo Daeryon: fri sparring (1 ½ minut utan kontakt) 
c) Ban Chayoo Daeryon: semi-fri sparring (1 ½ minut med olika spark 

och slagtekniker på slagkudde/spade 
 
Teoretiskt prov 
Terminologin av de tekniker som förevisats i fysiskt prov 1 och 2. 
 

Examen till 6:e Gup – grönt bälte med blått streck 
 
Förberedelsetid: minimum 24 träningspass under minst 3 månads träning 
         efter godkänt prov till 7:e Gup 
 
Fysiskt prov 1 
a)  Taegeuk Il Jang (poomse 1) 
b)  Taegeuk Ee Jang (poomse 2) 
c)  Taeguk Sam Jang (poomse 3) 
 
Fysiskt prov 2 
a) Sebon Kyoroogi: 3-stegs sparring (10 olika) 



b) Eebon Daeryon: 2-stegs sparring (2 olika) 
c) Ban Chayoo Daeryon: semi-fri sparring (1 ½ minut med olika spark 

och slagtekniker på slagkudde som flyttas 
runt 

Teoretiskt prov 
Terminologin av de tekniker och ställningar som förevisats i fysiskt prov 1  
och 2. 
 

Examen till 5:e Gup – blått bälte 
 
Förberedelsetid: minimum 24 träningspass under minst 3 månads träning 
          efter godkänt prov till 6:e Gup 
 
Fysiskt prov 1 
a)  Taegeuk Sa Jang (poomse 4) 
c) Taegeuk Sam Jang (poomse 3) 
c)  Taeguk Il eller Ee Jang (poomse 1 eller 2) som väljs av examinatören 
 
Fysiskt prov 2 
a) Eebon Daeryon: 2-stegs sparring (6 olika) 
b) Ban Chayoo Daeryon: semi-fri sparring (1 ½ minut med olika spark 

och slagtekniker på slagkudde som flyttas 
runt 

c) Kyoroogi: tävlings sparring (1 ½ minut i enlighet med 
tävlingsreglerna dock utan kontakt på huvud och utan 
full kontakt på kroppen. 

 
Teoretiskt prov 
Terminologin av de tekniker och ställningar som förevisats i fysiskt prov 1  
och 2 samt kännedom om grundläggande tävlingsregler. 
 
 

Examen till 4:e Gup – rött bälte  
 
Förberedelsetid: minimum 36 träningspass under minst 4 1/2 månads träning 

efter godkänt prov till 5:e Gup. Undantag: Duktiga elever med                      
bra resultat som kan graderas efter 3 månader.  

 
Fysiskt prov 1 
a)  Taegeuk Oh Jang (poomse 5) 
d) Poomse 1 till 4 efter eget val 
c)  Poomse 1 till 4 som väljs av examinatören 
 



Fysiskt prov 2 
a) Eebon Daeryon: 2-stegs sparring (10 olika) 
b) Han Bon Kyoroogi: 1-stegs sparring (5 olika)  
c) Kyoroogi: tävlings sparring (1 ½ minut i enlighet med 

tävlingsreglerna dock utan kontakt på huvud och utan 
full kontakt på kroppen. 

 
Teoretiskt prov 
Terminologin av de tekniker och ställningar som förevisats i fysiskt prov 1  
och 2 samt utökad kännedom om tävlingsregler. 
 
 

Examen till 3:e Gup – rött bälte med 1 svart streck 
 
Förberedelsetid: minimum 36 träningspass under minst 4 1/2 månads träning 

efter godkänt prov till 4:e Gup. Undantag: Duktiga elever med                      
bra resultat som kan graderas efter 3 månader.  

 
Fysiskt prov 1 
a)  Taegeuk Yook Jang (poomse 6) 
e) Poomse 1 till 5 efter eget val 
c)  Poomse 1 till 5 som väljs av examinatören 
 
Fysiskt prov 2 
a) Han Bon Kyoroogi: 1-stegs sparring (10 olika) 
b) Hosinsool:               sjävförsvar ( 10 olika tekniker mot fasthållning, grepp 

och clinch/låsning/ryck)  
c) Kyekpa: krossteknik ( Apchook Dollyo Chagi – rundspark med 

trampdynan) 
 
Teoretiskt prov 
Terminologin av de tekniker och ställningar som förevisats i fysiskt prov 1  
och  2. Räkna på Koreanska (Hangoogo) samt kroppens delar. 
 
 

Examen till 2:e Gup – rött bälte med 2 svarta streck 
 
Förberedelsetid: minimum 36 träningspass under minst 4 1/2 månads träning 

efter godkänt prov till 3:e Gup. Undantag: Duktiga elever med                      
bra resultat som kan graderas efter 3 månader.  

 
Fysiskt prov 1 
a)  Taegeuk Chil Jang (poomse 7) 



f) Poomse 1 till 6 efter eget val 
c)  Poomse 1 till 6 som väljs av examinatören 
 
Fysiskt prov 2 
a) Han Bon Kyoroogi: 1-stegs sparring (15 olika) 
b) Hosinsool:               självförsvar ( 10 olika tekniker mot käpp/batongattack 

 
c) Kyekpa: krossteknik ( Mom Dollyo Bandae Dollyo Chagi  -  

omvänd rundspark eller Twio Mom Dollyo Duit Chagi – 
hoppande snurrande bakåtspark) 

 
Teoretiskt prov 
Terminologin av riktningar, nävtekniker, stötar och slagtekniker. 
 
 

Examen till 1:a Gup – rött bälte med 3 svarta streck 
 
Förberedelsetid: minimum 36 träningspass under minst 4 1/2 månads träning 

efter godkänt prov till 2:e Gup. Undantag: Duktiga elever med                      
bra resultat som kan graderas efter 3 månader.  

 
Fysiskt prov 1 
a)  Taegeuk Pal Jang (poomse 8) 
g) Poomse 1 till 7 efter eget val 
c)  Poomse 1 till 7 som väljs av examinatören 
 
Fysiskt prov 2 
a) Han Bon Kyoroogi: 1-stegs sparring (20 olika hand/knytnävsattacker hö/vä) 
b) Hosinsool:               självförsvar ( 10 olika tekniker mot kniv/bajonett) 

 
c) Kyekpa: krossteknik ( 2 olika varav en skall vara Han Sonnal 

Bakat Chigi – utåtgående handkantsslag) 
 
Teoretiskt prov 
Terminologin av försvar, ställningar, sparktekniker,fotförsvar och fritagning, vid 
sidan av kunskaper om Svenska Taekwondoförbundets struktur. 
 
 

Examen till 1:a Dan/Poom Svart bälte 
 
Fysiskt prov 1 
a)  Poomse: Taegeuk Pal Jang (poomse 8) 
h) Poomse 4 till 7 efter eget val 



c)  Poomse 1 till 7 som väljs av examinatören 
 
 
Fysiskt prov 2 
a) Han Bon Kyoroogi: 1-stegs sparring :1 ½ minut med användande av bl.a 

hoppande fot eller handtekniker och kombinationer av 
dessa. Attackerna börjar från Oen Ap Koobi Sogi med 
steg till Oerun Ap Koobi Bandae Ap Joomeok Chireugi  

   
b) Hosinsool:                självförsvar: 1 ½ minut självförsvarstekniker mot 

greppande och clinchning efter eget val och med eget                 
val av motståndare som angripare 

c) Kyoroogi:  Ban Chayoo Daeryon – semi fri sparring: 1 ½ minut med 
olika spark och slagtekniker eller kombinationer av dessa 
på sparkspade/kudde buren av egen partner 
 

Fysiskt prov 3 
 

a) Kyekpa: krossteknik ( 2 olika efter eget val) 
 
Teoretiskt prov 
Samtliga namn, benämningar, tekniker, ställningar som används i Gup-
graderingarnas mönster t.o.m. Taeguk Pal Jang (8). Som princip skall teorin 
omfatta 15 olika frågor. 
 
 

Examen till 2:a Dan/Poom Svart bälte 
 
Fysiskt prov 1 
a)  Poomse: Koryo (poomse 9) 
c) Poomse 5 till 8 efter eget val 
c)  Poomse 1 till 8 som väljs av examinatören 
 
Fysiskt prov 2 
Han Bon Kyoroogi: 1-stegs sparring :1 ½ minut med användande av bl.a 

hoppande fot eller handtekniker och kombinationer av 
dessa. Attackerna börjar från rörelsen Oen Ap Koobi. För 
övrigt fria tekniker. 

  
b) Hosinsool:                självförsvar: 1 ½ minut självförsvarstekniker mot 

käpp eller batong efter eget val och med eget val av                  
motståndare som angripare 



c) Kyoroogi:  Ban Chayoo Daeryon –  fri sparring: 1 ½ minut  enligt 
gällande tävlingsregler (WTF) utan kontakt på huvud och 
utan fullkontakt på kroppen 
 

Fysiskt prov 3 
 

a) Kyekpa: krossteknik : i ett hopp före landning krossa 2 föremål 
efter eget val. > 40 år utför 2 separata hopptekniker. 

 
Teoretiskt prov 
Samtliga namn, benämningar, tekniker, ställningar som används poomse 1-9. 
Som princip skall teorin omfatta 25 olika frågor. 
 
 

Examenv till 3:e Dan/Poom Svart bälte 
 
Fysiskt prov 1 
a)  Poomse: Keumgang (poomse 10) 
d) Poomse 6 till 9 efter eget val 
c)  Poomse 1 till 9 som väljs av examinatören 
 
Fysiskt prov 2 
Han Bon Kyoroogi: 1-stegs sparring :1 ½ minut med användande av bl.a 

hoppande fot eller handtekniker och kombinationer av 
dessa. Attackerna skall vara en/tvåhands, knytnävs eller 
fot-kombinationer. För övrigt fria tekniker 

  
b) Hosinsool:                självförsvar: 1 ½ minut självförsvarstekniker mot 

kniv efter eget val och med eget val av motståndare som 
angripare 

c) Kyoroogi:  Ban Chayoo Daeryon –  fri sparring: 1 ½ minut utan 
kontakt mot 2 motståndare 
 

Fysiskt prov 3 
 

a) Kyekpa: krossteknik : i ett hopp före landning krossa 2 föremål 
med fötterna och 2 föremål med händerna efter eget val. 
> 40 år utför 2 separata hopp-tekniker. 

 
Teoretiskt prov 
Samtliga namn, benämningar, tekniker, ställningar som används poomse 1-10. 
Kännedom om tävlings samt domarregler. Som princip skall teorin omfatta 35 
olika frågor. 



 
 

 
 
Examen till 4:e Dan/Poom Svart bälte 

 
Fysiskt prov 1 
a)  Poomse: Keumgang (poomse 10) 
e) Poomse: Taebek (poomse 11) 
c)  Poomse 1 till 9 som väljs av examinatören 
 
Fysiskt prov 2 
 
a) Sebon Kyoroogi:  (trestegs-sparring) 1 ½ minut med en knytnävsattack som 

avslutning efter varje teknik 
 
b) Doobon Kyoroogi: (tvåstegs-sparring) 1 ½ minut med en fotteknik som 

avslutning efter varje teknik 
 
c) Han Bon Kyoroogi: (1-stegs sparring) 1 ½ minut med fria avslutningstekniker 
 
d) Hosinsool:  (självförsvar) 3 minuter fritt med egen partner. Skall 

innehålla attack med kniv, käpp/batong, clinchning, 
grepp och fasthållning 

e) Cheokki Daeryon: (fot-sparring)  1 ½ minut med egen partner 
 
Fysiskt prov 3 

 
a) Kyekpa: krossteknik: 4 tekniker efter eget val. Av dessa måste två 

vara av typ ”styrkedemonstration” 
 
Teoretiskt prov 
På plats under 30 minuter redogöra skriftligt inkl skiss för ett poomse upp till 
Taebeak (11) som valts av examinatör. Om kommitté utför examinationen skall 
ordförande välja en av medlemmarna som avlämnar sin synpunkt. Om detta är 
otillräckligt tillfrågas ytterligare en medlem. Den genomsnittliga bedömningen 
avgör ett eventuellt godkännande. 
 
 

Examen till 5:e Dan Svart bälte 
 
Fysiskt prov 1 
a)  Poomse: Pyongwon (poomse 12) 



f) Poomse: Sipjin (poomse 13) 
c)  Poomse 1 till 11 som väljs av examinatören 
 
 
Fysiskt prov 2 
 
Under 20 minuter visa upp egna färdigheter inkl. Kyekpa (krossteknik) 
En partner skall användas en del av tiden. 
 
Teoretiskt prov 
Skriva en 10-sidig uppsats i förväg om Taekwondo eller en specifik del av 
Taekwondo.  Skrivs med normalt radavstånd, häftas/inbindes och överlämnas  
innan gradering till examinatör/graderingskommitté. Bedömningen görs av 
examinatör eller graderingskommitté på plats. Kommitténs utlåtande skall vara 
snittet på ingående medlemmars utlåtande. 
 
 

Examen till 6:e Dan Svart bälte 
 

Fysiskt prov 1 
a)  Poomse: Jitae (poomse 14) 
g) Poomse: Cheonkwon (poomse 15) 
c)  Poomse 1 till 13 som väljs av examinatören 
 
Fysiskt prov 2 
 
Kyekpa: efter eget val. Antingen en speciell eller en styrketeknik 
 
 
Teoretiskt prov 
Skriva en 10-sidig uppsats i förväg av ett tema, som ingår i Taekwondo, som 
fastställts av tekniska kommittén i samråd förbundsstyrelsen. 
Skrivs med normalt radavstånd, häftas/inbindes och överlämnas  till 
förbundsstyrelsen senast 2 månader innan gradering. 
Denna uppsats skall göras antingen på engelska eller tyska som är några av de 
officiella språken i WTF. Resultatet delges efter samråd mellan tekniska 
kommittén och förbundsstyrelsen. 
 
 

Examen till 7:e Dan Svart bälte 
 

Fysiskt prov 1 
a)  Poomse: Hansoo (poomse 16) 



h) Poomse: Ilyo (poomse 17) 
c)  Poomse 1 till 15 som väljs av examinatören 
 
 
Fysiskt prov 2 
 
Kyekpa: efter eget val. Antingen en speciell eller en styrketeknik 
 
Teoretiskt prov 
Genomföra en utredning, innan gradering,  av ett tema som definierats av 
tekniska kommittén i samråd med förbundsstyrelsen och den som ämnar 
genomgå gradering. Arbetstiden skall vara minst 100 timmar och kan påbörjas 1 
år innan gradering. Uppskattade kostnader kan förskotteras av förbundet 
Resultatet skall överlämnas till förbundsstyrelsen två månader innan gradering 
och skall vara i inbundet skick, på engelska eller tyska. Resultatet delges efter 
samråd mellan tekniska kommittén och förbundsstyrelsen. 
 
 

Examen till 8:e - 10:e Dan Svart bälte 
 

Dessa graderingar kan endast göras med ett direkt samarbete med  
WTF, The World Taekwondo Federation. 


