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Del 1: (Dan-fortræning) 

 

Del 2: (Dan-graduering) 

 
 
 

Kursusgebyrer: 

Prisen dækker: Kursus, graduering, overnatning og forplejning. Ret til prisændringer forbeholdes. 

 
 

Tilmelding: 
1. Udfyld gradueringsseddel og indstillingsformular 

Findes på forbundets hjemmeside under uddannelser/dankurser 
https://www.taekwondo.dk/uddannelser/dan-kurser/  
 

2. Begge sedler udfyldes på computeren inden de printes ud. (husk hele navnet på eleven, 
husk at stave korrekt) 
Husk at få dem underskrevet / stemplet af Indstilleren. Skal scannes og sendes pr. mail 
 

3. Indstillingsformular, gradueringsseddel og billeder sendes digitalt til: 
 

Dansk Taekwondo Forbund  
Rundhøj Allé 76 E 
8270 Højbjerg  
 

        Tlf.: +45 21 22 51 66 

E-Mail: sekretariatet@taekwondo.dk 

Tilmelding og betaling skal ske online 

Senest lørdag d. 18. april - 2020   
Husk: navn / Cpr.nr  

Tidspunkt: 

2. & 3. maj    
2020 Sted: 

           Kommer senere 
                      
                            

Tidspunkt: 
4. juli - 2020 

Sted: 
        DTaF Officielle Sommerlejr 2020 i Esbjerg                    
                      

WTF - certifikat: 2.000,00 kr. til 1. DAN + 1 foto            Alle skal have WTF til 1.Dan/Poom 
  2.200,00 kr. til 2. DAN + 1 foto 
  2.400,00 kr. til 3. DAN + 1 foto 
  2.700,00 kr. til 4. DAN + 1 foto 
  3000,00kr. til 5. DAN + 1 foto 
  3500,00 kr. til 6. DAN + 1 foto  
                                                4300,00 kr. til 7. DAN + 1 foto 

DTaF - certifikat: 1.800,00 kr. +1 foto            (DTaF –certifikat er ikke gyldigt internationalt)                  
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Næste DAN-gradueringskursus: 
- 26. & 27 september 2020 (sted kommer senere) 

Krav: 
Alle Dan/Poom aspiranter: 
- Alle skal indstilles af en gradueringsberettiget som er mindst en grad højere, end den grad der 

indstilles til. Indstiller skal sikre sig at aspiranten er klar og at aspiranten kan pensummet til 
den ønskede grad. (se pensum på DTaF`s hjemmeside HUSK dette er minimums pensum) 
 

Aspiranter til 1., 2. og 3. Dan/Poom: 
Man skal have hjælpetrænerkursus, Træner1a eller tilsvarende  

 
Aspiranter til 4., 5., 6. og 7. dan: 
1. Aspiranten skal kontakte formanden for TU og have godkendt sit emne (skriftlige afhandling). 

Dette skal gøres senest den 1/1 (sommer graduering) eller den 1/5 (vinter graduering) 
2. Formanden for T.U godkender eller udpeger en vejleder til aspiranten. 
3. Senest den 1/2 (sommer graduering) eller den 1/6 (vintergraduering) skal vejlederen have 

godkendt aspirantens disposition (dvs. opbygning af afhandlingen). 
 

4. Den færdige afhandling sendes på mail til Formanden for T.U Brian Rex Hansen 
E-mail: brianrexhansen@gmail.com  

Senest lørdag d. 18. april - 2020 (Skal overholdes ellers ingen graduering) 

 
HUSK: Læs vejledningen til Dangraduering grundigt igennem. Vejledning ligger på DTaF’s 
hjemmeside under Download.  
 
 

Øvrige vigtige informationer: 
- Program for Danfortræningen udleveres på Danfortræningen. 

 
- Består man ikke sin Dangraduering, skal man kun betale for udgiften til Danfortræning, og bestå 

denne, for at kunne gå op til en ny Dangraduering. 
 
- Fortræning og graduering: Deltager man på fortræningen i D. TaF regi, skal man gå op ved den 

officielle Dangraduering under DTaF. Danfortræning og Dangraduering er sammenhængende. 
 
- Pas: Indstiller er ansvarlig for, at jeres elever har pas, licens og kurser i orden 

 
- Pensum, teori og praktisk: Aspiranten skal kunne minimum pensummet til den ønskede grad, både 

teoretisk og praktisk. Indstiller skal IKKE sende aspiranter til Danfortræningen, hvis de ikke er i form 
eller er skadet. 

 
- Dansk Dan/Poom certifikat: DTaF certifikat er kun anerkendt i Danmark.  Alle til 1. Poom & 1. Dan skal 

derfor have WTF certifikat. Fra 2. Dan kan bestemmer man selv om man vil have WTF eller DTaF 
certifikat. Man skal være opmærksom på, at ved deltagelse i internationale stævner og kurser kan der 
være KRAV om, at man har WTF certifikat. 
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- Læse/skrive svage: Har i en elev som har svært ved at læse/skrive, så giv besked til formanden for T.U 

7. dage før Danfortræningen. Så hjælper vi eleven med, at læse spørgsmålene op til teoriprøven. 
 

- Epilepsi, astma eller lignende: Har jeres elev epilepsi, astma eller lignende så informer Formanden for 
T.U før Danfortræningen. 

 


