
ETK graduering organiseret, opbygget og virkemåde. 

I 2014 nedsatte ETK´s Bestyrelse et gradueringsudvalg.  Følgende er vedtaget og er gældende fremover. 

 

Formål: 

Gradueringsudvalgets formål er at medvirke til klare retningslinjer vedr. alle forhold omkring graduering, 

indstillinger til graduering og træning i forbindelse med graduering, for dermed at medvirke til at Esbjerg 

Taekwondo Klub forholder sig ens til elevernes graduering. Gradueringsudvalget håndterer også 

indkommende klager i forbindelse med graduering.  

Gradueringsudvalget har ligeledes til formål at medvirke til klubbens høj bælters fortsatte udvikling og 

dygtiggørelse.  

 
Udvalgets medlemmer: Roterer hvert år, således at forstå at tovholder, der samtidig er referent udskiftes 

en gang pr. år og går ud af udvalget.  Samtidig kommer en ny fra gradueringsgruppen ind i udvalget. Hvem 

der er tovholder afløser, udpeger bestyrelsen. Udskiftning sker i december hvert kalenderår. 

Dangraduering inspiration: Klubben ønsker konsensus i graduerings udvikling for højbælter.  Det vil 

hjælpe og højne klubben at få højbælte niveauet stadig stigende.  For at nogle ikke skal føle sig ”ladet i 

stikken” nedsættes en hjælpegruppe, der assisterer med råd, tips og hjælp til de personer, der ønsker 

dette. Gruppen består af gradueringsberettigede højbælter og gradueringsudvalgets tovholder. Tovholder 

er altid med i gruppen. 

Dangraduering indstilling: De personer, der ønsker, at blive indstillet til 4. dan og højere, skal godkendes af 

udvalget. Udvalget giver en skriftlig indstilling. Det ses helst at gradueringen foregår i Simuu regi.. 

De personer, der ønsker 1. til 3. dan prøvegradueres og gives en skriftlig indstilling. Det ses helst at 

gradueringen foregår i Simuu regi.. 

Prøvegradueringen, indstilling, godkendelse m.v. ses som en hjælp klubben tilbyder sine elever. 

Folk udefra prøvegradueres gratis. Folk ude fra, der kommer til klubben for en kortere tid, for at dygtiggøre 

sig til en eventuel dangraduering betaler 100 kr. pr. måned for træning. Uanset om der trænes 1 eller 2 

gange i ugen.  

Kupgraduering: Folk ude fra, der kommer til klubben for en kortere tid, for at dygtiggøre sig til en eventuel 

graduering betaler 100 kr. pr. måned for træning. Uanset om der trænes 1 eller 2 gange i ugen.  

Beståelsesprocedurer. Se nærmere tillæg. 

Indkomne klager : Bestyrelsen, trænere, enkelt personer sender  indkomne klager til udvalgsbehandling. 

Udvalget kommer med en skriftligt svar. Kontaktperson i udvalget er tovholderen. 

Backup ved forældremøde: Når der holdes forældre møde, kan pågældende træner invitere en 

gradueringsberettiget til mødet for at klarlægge regler, procedurer m.v. Selvom man selv er 

gradueringsberettiget, kan det med fordel være at invitere en ekstern person med. 

Dette var ordene 

Tovholder/Torben Madsbøll 
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Tillæg for pkt.  Beståelsesprocedurer:   

 

Hvorfor graduering i Taekwondo: Graduering betyder man opnår ny grad. I Taekwondoen er graduering til 

kup og poom/dan.  Pom/ dan er en forsættelse af kup. Bæltefarver er udtryk for niveauet man befinder sig 

på i ens udvikling. Således skifter farven fra hvid op imod mørkere farver. Graduerings system fastholder 

eleven i sin udvikling.  Dette skærper ens interesse for Taekwondoen i al sin enkelhed.  Nogen vil kalde det 

gulerodssystemet. Men uden gradueringssystem ville vores sport ikke have mange elever. 

De Gradueringsberettigedes formål: Som betroede personer (de gradueringsberettigede), skal vi forsøge at 

få alle igennem prøven ved at yde så stor hjælp som mulig. Samtidig med at gradueringskrav og kvalitet er 

fastholdt så godt som muligt. Vi skal sætte en ære i at hjælpe vores elever igennem nåleøjet med 

begejstring og alvor. Kunsten er at få eleven til at bestå inden for de givne rammer. Aldrig må en elev tabe 

ansigt. 

Elev  forventninger: Elevens forventning er,  at der skal aflægges en prøve. En prøve, hvor der sidder 

personer, der vurderer elevens færdigheder. Personer, som eleven har tillid til. Eleven har en vis tillid til sit 

formåen og kunnen. Eleven forventer, at kunne modtage hurra, når man forlader salen med håndtrykket: 

tillykke du har bestået. Ens træner har indstillet eleven, så modet er skruet op. NERVØSITETEN ER TILSTEDE. 

Hjertet banker lidt hårdere. 

Forældre forventninger:  Forældrene sidder i forrummet eller derhjemme. Trykker deres tommelfingre og 

knuger deres hænder om lille Peter eller lille Anne nu består og om der er smil på munden, når 

gradueringslokalet forlades. Forældrene passer på ikke at vise deres nervøsitet. Barnet skulle helst ikke 

smittes af forældrenes nervøsitet. Bare nu den gradueringsberettigede person,  der vurderer barnet er 

flink. 

Klub forventninger: Klubben har forventningen om at alle kommer igennem. Klubben ved, at dumpes der 

elever, så bliver alle fanget af fælles nervøsitet og man mister måske et medlem. Den pågældendes træner 

bliver flov og ked af det, fordi man troede og håbede på en beståelse. Oven i kommer eventuelle gale eller 

sårede forældre, der ingen forståelse har for situationen. 

Træner forventning (indstillings papir): Træneren har arbejdet hårdt på at få eleven gjort klar til 

graduering. Der er skrevet en indstilling til gradueringen, så træneren har lagt navn og ansvar til.  

Graduerings for forløbet: Der gøres betaling og papir afklaring. 

Garduerings forløbet: Der fordres disciplin i gradueringslokalet. D.v.s. der hilses for flag ved entré med 

højre hånd til hjertet og mod gradueringspanelet. Eleven efterkommer alle kommandoer fra den/de 

gradueringsberettigede, uden opsættende virkning.  

Graduerings afslutning: Når eleven har afsluttet de handlinger, der er blevet bedt om fra den/de 

gradueringsberettigede afsluttes der med en instruktion fra den gradueringsberettigede til eleven, hvad var 

godt og skidt. Der ønskes tillykke med beståelsen ved at trykke elevens hånd. 



ETK graduering organiseret, opbygget og virkemåde. 

Den kritisk samtale: Hvis eleven ikke modsvarer de ønsker eller normer, der fordres for beståelse, er  det 

tvingende nødvendig at tage udgangspunkt i elevens alder, tilstand og situationen.  Husk på, der skal ikke 

tabes ansigt. Den gradueringsberettigede kan nu håndtere denne situation på flere måder.  

 

Følgende forslag: 

a/ Eleven går en ekstra taeque. Eller ekstra handlingsforløb. Der vurderes på ny, men nu af hele panelet. 

Kammeraterne er sendt ud inden den nye runde gås. Hvis panelet synes at kravene er opfyldte, så tillykke 

til eleven. Husk på, eleven er nu mere nervøs end tidligere. Tag hensyn. 

b/ Hvis kravene ikke er opfyldte tilnærmelsesvis, så tages udgangspunkt i, hvad der var godt og hvad der 

ikke var godt. Ros eleven for det eleven klarede og meddel, at der må trænes 14 dage ekstra og man så på 

vedkommendes hold graduerer eleven. Eleven skal have fornemmelsen af at være nogenlunde igennem, 

men mangler nogle detaljer. Således undgår vi, at eleven og ikke mindst klubben taber ansigt. 

Mangler i fysik og psyke: Når vi vurderer om en elev skal bestå ud fra følgende.  

A/Handlingsforløb gås uden problem. Men handlingerne ser meget mangelfulde ud i kraft. 

B/ Handlingsforløbet kan ikke huskes. Men handlingerne er der meget kraft på og de er flotte. 

C/ Eleven har en fysisk skavank. Den ene arm er ubrugelig. Eller det ene ben er ubrugelig. 

Vurdering: A/ eleven består. B/ eleven består ikke. C/???????? . Er disse udsagn rigtige. Hmmm. Nu leger vi 

lidt. 

A/ Her fortæller vi eleven: der skal mere kraft på og teknikkerne skal se bedre ud. Det psykiske er ok. 

B/ Her fortæller vi: handlingsforløbet skal kunne huskes. Det fysiske er ok. 

C/ Hvad gør vi. På gradueringsindstillngen har træneren meddelt skriftligt, at der er et problem. Dette skal 

vi tage til vurdering. På et tidspunkt blev dette diskuteret i Simuu i forbindelse med et projekt 

fremlæggelse. Her var udsagnet, at man kunne bestå til og med 3 dan. Men man kunne ikke opnå 4. dan, 

fordi dette var en lærer -grad og man kunne ikke være lærer med mangel på en arm eller ben. 

Dette betyder så, at vi i kupgradueringerne ikke har noget problem i, at graduere en person, der har et 

fysisk skavank/handikap. 

Afspejling: At være regelret er let. Men at bøje tingene er meget sværere. Og det er en kunst, vi bør kunne 

mestre som taekwondo mestre. En tillid vores træner har givet os, en tillid klubben viser os, en tillid, der 

skal honoreres og gives videre til vores elever.  Således kunne alle elever uanset A, B eller C godt bestå ved 

en god forståelse og hjælp fra de gradueringsberettigede.  

 

 


