
Workshop om fremtidens graduering dangraduering under forbundet 
Seks grupper af 3-6 personer har beskrevet deres syn på fremtidens dangraduering under forbundet – 

herunder om det er muligt at samle alle organisationer til en fælles dangraduering.  

Grupperne skulle forholde sig til om overgangen fra de nuværende gradueringsstrukturerer kan forenes 

med en fælles graduering på eks. sommerlejren som ’i de gamle dage’. 

 

Gruppe 1 
• Umuligt at samle folk 

• Graduering = positiv oplevelse 

• Bruge deltagere på lejren til at stå for graduering (økonomi) – omkostningsfrit for forbundet 

o Dem der har erfaring med dangraduering går ind og hjælper dem der skal foretage 

graduering 

o Maks beløb i aflønning af gradueringsberettigede  

• Sammensætte et panel der kan stå for vintergraduering 

 

Gruppe 2 
Administrativt 

• Overbygning der tager sig af det praktiske 

• Tilmelding  

• Bookning af lokaler, værelser + diverse 

• Meget mere digitalisering – stå for certifikater 

• En rotation blandt frivillige 4. dan’ere og derover 

• Panel af 3-5 personer, som maksimalt kan sidde i 3 år 

• Teoriprøveskal ikke være altafgørende  

• Måske skal der stilles spørgsmål ved afhandling 

• 8. Dan skal foregå i Korea 

 

• Alt i alt skal forbundet nok ikke graduere 

 

Gruppe 3 
• En årlig dangraduering 

• Gradueringspanel bredt sammensat 

• Gradueringsudvalg udpeger panelet 

• Graduering skal foregå på sommerlejren 

 

Gruppe 4 
• Niveauet til Dangraduering skal være højt! 

• Gamle værdier skal opretholdes → TKD er mesterlære! 



• Eleverne afspejler deres træner 

• Forbundet bør udbyde gradueringer så man kan gå på neutral grund 

• Forbundet skal samle de forskellige organisationer → SimUu, CV, TLA, til graduering på f.eks.. Lejr – 

altså hver deres graduering, men samme tid og samme sted.  

 

Gruppe 5 
HVIS… 

• Minimum DAN/-panel (8. Dan og opefter) 

• Landsdækkende forbund 

• Erfa-grupper med højtgraduerede 

 

Gruppe 6 
• I tilfælde af at DTaF skal afholde Dangraduering, indbydes de forskellige fraktioner til at stille med 

stormestre  

• Det behøver ikke at være alle der deltager 

• Der bør være en bagdør åben hvis der ikke kan komme nogen 

 

 


