
Workshop 2 – Den bedste DAN graduering under DTaF 
Hver gruppe skulle beskrive den bedst tænkelige graduering under forbundet. Utopisk leg med hvordan 

forbundsgraduering i fremtiden skal se ud – her skal der glemmes alt om nuværende strukturer samt 

historik. 

Besvarelse 1 – Den bedste Dangraduering i Danmark 

• Højtidelig 

• Ceremoni 

• Tid til at vise det man kan 

• Tid til at se det eleverne kan 

• Højt læringsniveau 

• To danfortræninger inden graduering 

• Høje krav til instruktører og censorer 

• Velforberedte elever 

• Fælles dangraduering med censorer fra hele Danmark 

• Sportspecifikke spor 

o Teknik-dangraduering 

o Kamp-dangraduering  

 

Besvarelse 2 – Dangraduering under DTaF 

• Stormestre fra forskellige grene: SimUu, CV, osv. 

• Forbundet skal være fundamentet → minimumskrav 

 

Besvarelse 3 – Dan Graduering 

• Samle stormestre! 

o En graduering 

o Forbundet arrangerer, inkl. 2 Dan-fortræninger 

o Indeholder det hele! (hele pakken) 

▪ Grundtræning 

▪ Hosinsul 

▪ Kamp 

▪ Teknik 

▪ Teori/filosofi 

▪ Gennembrydning 

 

Besvarelse 4 – Dangraduering 

• 2 danfortræninger → graduering 

o Sommer / Vinter 

• Panel 

o Frie (ingen tilknytning af foreninger) 

o SimUu 



o Chois Venner 

o TTU 

o Osv.  

• Hel weekend med graduering inden lejerne – et par dage før 

 

• DTaF’s egen graduering 

o Panel: ansøgning om at være en del 

o Max. 2 år 

o Ingen selvsupplering 

o Min 5. personer 

o 2 weekendtræninger med graduering på sommer-/vinterlejr 

 

Online besvarelse 

• Var det ikke bedre at forbundet var formidler og ikke afholdte gradueringer. Læg gradueringer fri i 

følge Kukkiwon regler (minimumskrav). Der skal selvfølgelig være en vis kvalitet. Ingen rigide krav. 

Give mester lov til at fremvise sine elever som han syntes er optimal. 

• Hvad gør vi ved klubber som kun kæmper og kun dyrker teknik, skal der ikke være plads til alle? 

o Den store træningsindsats skal belønnes. Men der skal være et hvis minimum. 

• Vi er for at folk kan leve deres drømme ud, hvad enten det er teknik, kamp eller andet. 

 

 

 


