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Tora Vänd/Vändande 

Vad symboliserar Yul Gok Tul Yul-Gok är pseudonymen för den store filosofen och 

läraren Yi I 

(1536-1584). Han bar smeknamnet "Koreas 

Confucius". De 38 rörelserna i mönstret representerar 

hans födelseplats på den 38:e bredgraden 

diagrammet betyder "lärd". 

Vad är blockerings ytan på en 

Doo Palmok Nopunde Makgi 

An palmok = Inre underarm 

Vilken träffyta använder du i 

Goro Chagi 

Dwi chook = Baksida av häl 

  

Vad är positionen på händerna & 

axlarna i en Gunnun So Doo Palmok 

Nopunde Makgi 

Främre handens knogar i ögonhöjd. 

Bakre handens lillfinger är vid främre 

handens armbågen. Half facing 

Vad är positionen på handen & 

axlarna i en Gunnun So Ap Palkup 

Taerigi 

Armbågen straks nedanför axel linjen. 

Handrygg ritas uppåt. Knogar i axel 

linjen. 

 

  



 

 ALLMÄNT 

NIVÅ 3 

1. Hur många mönster finns det inom TKD och varför är det just 

det antalet? 

2. Vilket är det första mönstret, vad betyder det och varför 

kommer just det mönstret först? 

3. Vilket är det sista mönstret, vad betyder det och varför 

kommer just det mönstret sist? 

4. Hur skiljer sig dräkternas utseende för 10-1 Kup, 1-3 Dan, 4-6 

Dan och 7-9 Dan? 

5. Varför bär TKD-utövare sitt bälte endast ett varv runt midjan? 

 

NIVÅ 4 

1. Ungefär hur många tekniker finns det inom TKD? 

2. När man är graderad till en Kup-grad i Sverige, vilka dokument 

styrker graden? 

3. När man är graderad till en Dan-grad i Sverige, vilka dokument 

styrker graden? 

4. Vilken bedömningsskala används vid gradering för dem som är 

upp t.o.m. 11 år i Sverige? 

5. Vilken bedömningsskala används vid gradering för dem som är 

12 år och äldre i Sverige? 

 

Dessa frågor som inte har några svar skrivna ska du ta reda på. 

Dessa frågor är i nuläget med på svartbältes gradering. 


