
INFORMATION OM BÆLTER, BÆLTEPRØVER OG GRADUERINGER
Hvad er forskellen på MON og KUP bælter?
Mon-bælter (hvidt-bælte med tværgående farve) er for børn på børneholdende under 9 år.
Kup-bælter (hele farver) er for voksne og børn over 9 år på kup-holdene.

Hvis man har MON-bælte, hvornår skal man så i gang med KUP-bælterne?
Når man bliver 9 år og træner på et kup-hold.

Skal man have sort MON-bælte før man kan gå over til KUP-bælte?
Nej, man kan komme på kup-hold uanset mon-grad, bare man er 9 år og passer sin 
træning på kup-holdet.

Når man skifter fra MON til KUP skal man så starte forfra med hvidt bælte?
Man starter ikke forfra med noget, da kup-bælte "Hvid med gul snip" er en højere grad. Det 
vil sige at en kup-grad er højere end en mon-grad.

Hvad er en graduering? 
En graduering er en praktisk prøve, hvor udøveren kommer op i det lærte pensum fra 
Dansk Taekwondo Forbund.

Hvad er forskellen på en MON-bælteprøve og en KUP-graduering? 
Mon-graden indikerer hvor lang tid udøveren har trænet, og man kan ikke dumpe til en 
mon-bælteprøve.
Kup-gradueringen er mere omstændelig, udøveren skal passe sin træning jævnligt og med 
lyst.

Hvad er en for-graduering?
Det er en forprøve.
Til denne for-graduering kommer eleven op i det trænede pensum som er udstukket af 
Dansk Taekwondo Forbund´s tekniske udvalg (se http://www.taekwondo.dk/pensum.asp). 

http://www.taekwondo.dk/pensum.asp


Kan eleven sit pensum tilfredsstillende bliver eleven godkendt til at gå op til den ordinære 
graduering.
I mellemtiden skal eleven tilmelde sig på klubmodul, dette kan kun ske efter en godkendt 
for-graduering, senest onsdagen før gradueringen.

Hvornår er der graduering og for-graduering?
Det bliver slået op på klubbens opslagstavle i caféområdet.

Hvordan får man besked? 
Indkaldelser til mon-prøver, for-graduering og graduering sker til de respektive hold via den 
mailadresse som udøveren eller forælderen har oplyst ved indmeldelse. 

Hvordan tilmelder man sig til graduering? 
Man tilmelder sig bælteprøve og graduering på vores hjemmeside www.sonbong.dk under 
EVENT.
Hvis en Kup-udøver ikke tilmelder sig rettidig kan udøveren ikke deltage til gradueringen.

Hvor lang tid i forvejen skal man tilmelde sig?
Til kup-graduering kan man kun tilmelde sig efter en evt. godkendt for-graduering. Sidste 
tilmelding er onsdag før gradueringen.
Mon-bælteprøver kan man løbende tilmelde sig uden nogen form for godkendelse.
Det er vigtigt at man tilmelder sig hurtigst muligt, så vi kan hjælpe hvis det er nødvendigt.

Hvordan køber man et nyt bælte?
Man køber sit nye KUP-bælte på hjemmesiden www.sonbong.dk under SHOP

Hvordan får man et nyt MON-bælte?
Når man har bestået MON-bælteprøven bytter man sit bælte til det næste, man skal derfor 
aflevere sit gamle bælte.

Klubbens gradueringsudvalg
Sbn. Benny Faarvang 6. dan
- Ansvar for voksengrundhold og indstillingsberettiget til dan-grader
Sbn. Tommy Legind Mortensen 6. dan
- Ansvar for børn/unge-grundhold og indstillingsberettiget til poom-grader
Sbn. Christian Flindt 5. dan
- Ansvar for voksengrundhold

Hvad hvis man har flere spørgsmål?
Du er altid velkommen til at skrive en mail til klub@sonbong.dk, spørge Karla i caféen 
mandag-onsdag kl.16-18 eller tale med din træner.

Vi vil altid gerne hjælpe :)
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