
 
 
 
 

 
 
Rött bälte med 2 streck – 2 Gup.  
Samtliga tidigare tekniker gult t.o.m. rött bälte med 1 streck. 

 
 

 
Poomsae    Mönster.  
Taeguk Yuk jang 
Taeguk Chil jang 
 
Seogi                Ställningar  
Samtliga tidigare tekniker, gult t.o.m. rött bälte med streck. 

Koaseogi          Korsande ställning  
Oreun seogi    Kort L-ställning med raka ben. Höger ben fram. 
Wen seogi    Kort L-ställning med raka ben. Vänster ben fram. 
Naranhiseogi    Parallella fötter. En fotlängd mellan fötterna. 
Beom seogi    Tigerställning, kort dwitkubi med böjda ben  
 
Makki   Blockering 
Samtliga tidigare tekniker, gult t.o.m. rött bälte med streck. 
 
Arae hecho makki   Låg blockering med båda armarna samtidigt. 
Batangson momtong makki      Mittsektions blockering med handloven. 
Hansonnal olgul biteuro makki  Hög sektion enhands knivblockering med vriden axel & 

höft. 
Olgul bakkat makki      Hög sektion utåtgående blockering.  
Arae otgereo makki         Låg kryssblockering. 
Hansonnal yopmakki       Enhands knivblockering åt sidan  
Kawi makki         Saxblockering 
Bakkat palmok momtong hecho makki  Dubbel utåtgående blockering med utsidan av  

underarmarna.  
Sonnal arae makki         Låg knivhandsblockering 
 
 
Jireugi    Slag  
Samtliga tidigare tekniker, gult t.o.m. rött bälte med streck. 
 
Jeochojireugi         Slag med ovansidan av den knutna handen mot golvet. 
Yopjireugi          Rakt slag åt sidan 
 
Chigi    Svingslag  
Samtliga tidigare tekniker, gult t.o.m. rött bälte med streck. 
 
Deungjumeok bakkatchigi       Utåtgående slag med ovansida knogar  
Mureup chigi         Knästöt - uppåt 
 
Chagi    Spark  
Samtliga tidigare tekniker, gult t.o.m. rött bälte med streck. 
 
Pyojeok (an) chagi         Inåtgående spark, träffar med fotsulan i egen handflata 
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Hanbeon kyorugi  Enstegskamp  

2 stycken från varje Taeguk poomsae du lärt dig 
 
Kyorugi. Kamp  
Ronder 10 x 2 minuter.  Full kontakt mot väst och lätt kontakt mot huvud. 
 
 
Fysiska tester: Varje övning måste slutföras inom 2 min. 

50 armhävningar – 50 situps – 50 upphopp. 
50 Yop chagi Olgul – 50 Mireo chagi 
50 Pyojeok (an) chagi 

Keykpa   Kross, 3 plankor. 
Yop Chagi    Sidospark. 
Dollyo Chagi    Hög rundspark. 
Panda Dollyo Chagi  Hög rotationsspark. 
Momtong jireugi   Mittsektionsslag. 
Palkup dollyo chigi  Rundgående armbågssving. 
Sonnal chigi    Knivhandsslag. 
 
Teori.   
Samtliga tidigare tekniker, gult t.o.m. rött bälte med streck. 
 
Oh, Yuk, Chil   Femte, Sjätte, Sjunde 


