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Kjære medlemmer

Når du leser dette sitter du kanskje på sommerleiren 
etter en fin trening. Eller du får bladet på trening etter 
ferien. Redaksjonen har jobbet hardt med å få klart nok 
et blad til dere, og håper dere setter pris på å få lese om 
hva som skjer i TTU - kanskje til og med du var der og 
er med på bildet?

Dersom du savner at et arrangement du har vært på, 
en treningsleir, klubbjubileum, klubbfest, noen som har 
utmerket seg i klubben eller andre ting - fortvil ikke. Vi 
kan få det med til neste nummer. Bare sett dere ned å 
skrive en artikkel til oss - sammen med noen fine bilder. 

Denne våren har TTU hatt sitt første instruktørseminar 
som du kan lese mer om bak i bladet. Det vil komme 
flere slikt seminarer fremover, og et allerede til høsten. 
Her får alle som er - eller ønsker å bli instruktører viktig 
påfyll for å bli en bedre instruktør. Samtidig blir en bedre 
kjent med andre instruktører i TTU. Vi vil oppfordre alle 
å melde seg på det neste seminaret - det første var en 
kjempesuksess for alle som var til stede.

Redaksjonen i DoWoo vil benytte sjansen til å takke 
alle som har sendt inn bidrag til bladet denne gangen. 
Håper dere fortsetter med å ta flotte bilder og skrive 
noen ord når det skjer ting i klubbene. Da kan vi klare å 
få ut et nytt blad til sommeren også.

Husk! det er vårt medlemsblad, og bare vi kan fylle det.

Kjære TTU-medlemmer!

Det er kjempehyggelig at et nytt Do Woo - blad kommer nå.
Det er Bjørn Sulens innsats for TTU. Vi har mange flinke frivillige 
som hjelper til slik at TTU og Taekwondo blir bedre.

Jeg vil gjerne si tusen takk for stor innsats !

I den siste tid har vi hatt mange arrangementer her på Bruvik - i TTU 
sin Hoved- Dojang. Vi har vært mange deltakere - det har vært god 
trening og hyggelig sosialt samvær. Vi har bygget opp super - energi  
-  Ki . Den skal vi bruke på Taekwondo - som balanserer sport og 
kampkunst.

Sommerfestivalen kommer snart.
Gjennom denne festivalen skal vi ha mye bra trening og sjanse til 
å hilse på gode venner. Jeg har arrangert sommerleir i Norge siden 
1985. Så i år feirer vi 30 års - jubileum !

Kommende høst og vinter skal vi ha samlinger her i Hoved - Dojang
Det blir Sensommer - trening, Kodanja - samling og Instruktør - 
seminar.

Og så har vi Vinter - leir i Ski !

Jeg håper at alle klubb - instruktører og medlemmer gjør en innsats 
ved å delta i TTU sitt treningsprogram.

En gang til: Tusen takk til alle i TTU - styret, instruktører og gode 
hjelpere - som alle bidrar i god Taekwondo - ånd !

Vennlig hilsen 
Grandmaster Woon Sup Cho

AKTIVITETSKALENDER
FOR TTU HØST 2015

28 - 30 August:
Sensommertrening i Hoveddojang
Alle er velkommen

16 - 18 September:
Kodanjaseminar i Hoveddojang

30 - 1 November:
Internasjonalt seminar Bergstaden

6 - 8 November:
Instruktørseminar Hoveddojang

13 - 15 November:
Danseminar i Ski

4 - 6 Desember:
Vinterleir i Ski

22 - 24 Januar:
Vinterleir i Hoveddojang

Husk påmeldingsfristene

Mer informasjon om alle arrangementer 
finner dere på www.ttu.no

Husk også å følge TTU på 
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Det var med den største fryd jeg 
meldte meg på vinterleiren som 
skulle avholdes på Osterøy tidlig i 
2015. For en gangs skyld i en travel 
hverdag og med en travel jobb klaf-
fet alt sammen. I tillegg til jobb, tre-
ning, familie osv hadde jeg tilbrakt 
mye tid i eldre Taekwondo bøker 
pga en artikkelserie jeg skrev for 
Totally Taekwondo Ma-
gazine. I disse bøkene 
(som var fra 50-tallet 
til 80 – tallet) var Taek-
wondo beskrevet som 
en helhetlig kampkunst 
som inneholdt alt fra 
låsing til forskjellige 
kasteteknikker, frigjø-
ringsteknikker osv. Grunnen til at 
jeg allerede nå sporer litt av skal jeg 
komme tilbake til mot slutten, men 
for øyeblikket går vi tilbake til vin-
terleiren.

Fredag:

Vi møtte opp fredag ettermiddag 
og hadde vår første trening for å 
løse kroppene opp en del og gjøre 
den klar for alle de treningene som 

ventet oss. Jeg var gledelig over-
rasket over hvor mange som hadde 
tatt turen til Osterøy og traff mange 
kjente kjære fjes. Folk hadde kom-
met fra hele Norge og Danmark for 
å trene sammen denne helgen og 
stemningen var svært høy. Det er en 
ting å trene i egen Dojang, men når 
det samles så utrolig mye kompe-

tanse på et og samme 
sted så blir stemningen 
en helt annen. Første 
treningen hadde man-
ge ulike øvelser men 
den jeg valgte å «ta 
med meg hjem igjen» 
var en Master Allan 
delte. I denne øvelsen 

deles de som trener inn i par. Den 
ene ligger seg ned på magen med 
hodet mot beina til den andre som 
står i Narahni Seogi (her står vi i en 
skulderbreddes avstand mellom 
beina og tærne peker rett frem. 
Samme stillingen vi bruker i vanlig 
Chumbi Seogi). Den som ligger på 
magen strekker armene frem og 
tar tak i anklene til den som står. 
På telling evt på egen telling spret-

denne delen av ryggen for den sli-
tes med hvert enkelt spark. Dette 
fokuset på korrekt kroppsholdning 
og skjelettstruktur under utførel-
sen av de forskjellige teknikkene vi 
har i Taekwondo er noe jeg har blitt 
mye mer interessert i, i den senere 
tid. Dette fokuset har to sider: 

1: Den gjør treningen trygg over tid 
og man unngår unødvendige ska-
der.

2: Når alt i kroppen er stilt inn riktig 
i forhold til hverandre og timingen 
i muskelbruken er korrekt, samt 
riktige muskler blir brukt for riktig 
teknikk er det skremmende hvor 
mye kraft man kan utvikle tilsyne-
latende uten noe særlig «jobbing». 

Jeg kan også nevne at det på denne 
første treningen var 24 svartbelter 
i et og samme rom, og de var alle 
voksne. Grunnen til at jeg nevner 
dette er at det mange steder rundt 
om i verden så sliter de forskjellige 
Dojang med å holde på voksne stu-
denter, mens i TTU har vi åpenbart 
et produkt om vi kan kalle det det 
som er tiltrekkende for voksne og 
ikke bare barn slik vi ser andre ste-
der i verden. 

Lørdag:

Lørdagen gikk med til 4 treninger 
for vår gruppe og en svartbelte 
gradering. Morgentreningen fo-
kuserte på 3 steg sparring for Dan 
graderte. Her går man to skritt bak 
og et skritt ut til siden. Prinsippene 
fra 1 steg og fargebelte 
3 steg er altså her koblet 
sammen i en og samme 
øvelse, men kanskje mer 
viktig i en kampsituasjon 
er at vi trener oss opp til å 
ikke bare gå bakover og la 
angriper få bygge opp et 
kraftig momentum mot 
oss, men at vi plutselig kan skifte 
retning og gjøre et motangrep. Tek-
nikkutvalget vi bruker i denne for-
men for avtalt kamp introduserer 
nye prinsipper som «skubb blokk» 
og vi bruker mange forskjellige 
verktøy for å oppnå våre mål. Både 
albuer, spark, knivhåndslag mot 
hals osv er med her. 

Neste treningen hadde fokus på 
Soak Am Ryu Poomsae også kjent 
som TTU Poomsae. Her gikk vi grun-
dig gjennom Gibon il jang, i jang og 
Sam Jang, Ye il jang og i jang, samt 
Yong il Jang. Selv om teknikkutval-
get i disse tidlige mønstrene i Soak 
Am Ryu serien overlapper mye med 
de Poomsae vi allerede er kjent 
med inneholder de også svært 

Vinterleir på Osterøy
Av Ørjan Nilsen

ter den som ligger på magen opp, 
gjør to høye kneløft i hendene på 
den som står og legger seg deretter 
ned igjen i utgangsposisjonen igjen. 
Dette gjentar han i en bestemt tid 
så mange ganger som mulig eller 
fullfører et forhåndsbestemt antall 
reputasjoner. Jeg synes det var en 
glimrende oppvarmingsøvelse da 
denne bruker hele kroppen samt 
varmer opp beina slik vi bruker 
dem i Taekwondo spark (de fleste 
spark begynner med å løfte kneet). 

Treningen gikk spesielt inn på «an-
setning til spark», eller komme i 
korrekt utgangsposisjon for de for-
skjellige sparkene. Vi gikk grundig 
igjennom Ap Chagi (frontspark), 
Dollyo Chagi (rundspark), og Yeop 
Chagi (sidespark). Mye av fokuset 
for utenom korrekt ansetning var på 
korrekt kroppsholdning og struktur 
gjennom teknikken. Et godt poeng 
som Master Allan kom med var at 
om man krummer nedre delen av 
ryggen pga du sparker høyere enn 
du egentlig kan vil du over tid skade 

mange utfordringer som mer kre-
vende sparketeknikker (Ap Chagi til 
Yeop Chagi uten å sette ned foten 
i mellom for eksempel) og i tillegg 
til dette inneholder mønstrene mer 
spinning og vendinger enn de van-
lige Poomsae. Gibon il Jang til Sam 

Jang skiller seg sterkt fra 
Taegeuk il til sam jang i 
deres fokus da taegeuk 
poomsae fokuserer på 
høye stillinger og utvikle 
kraft fra disse høye stillin-
gene, mens Gibon il jang 
til sam jang fokuserer på 
å ha en god «rot» for å 

kunne levere enda mer kraftfulle 
teknikker ifra. 

Svartbeltegradering

«En Judanja (svartbelte) må være 
som en diamant. Dette må ikke 
bare vises teknisk men også i ånd» 
- Grandmaster Cho Woon Sup

Svartbeltegraderingen i TTU er 
knallhard. For meg er dette en bra 
ting. Jeg har daglig kontakt med folk 
rundt om i verden som har trent Ta-
ekwondo i årevis uten å ha lært noe 
med dybde og innhold. Pensumet 
vi har i TTU er stort men samtidig 
kan man trygt måle seg med alle de 
ulike Taekwondo stilartene der ute 
og se at vi har mye i vårt pensum 
som mange nå aldri lærer i Taek-
wondo. Kast, feieteknikker og lå-

en judanja 
må være 
som en 
diamant

taekwondo 
er en helhet-

lig kamp-
kunst
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segrep for eksempel er det mange 
rundt om i verden som nå mener 
ikke er en del av Taekwondo. Går 
man tilbake til «kildene» som jeg 
gjorde i artikkelserien jeg holdt på 
med forut for denne leiren ser man 
at i bøker fra 50 tallet frem til 80 
tallet var kasteteknikker, feieteknik-
ker, låsegrep, teknikker som gjorde 
bruk av vitale punkter osv en helt 
vanlig del av Taekwondo. De fleste 
ute i verden i dag går glipp av dette, 
mens i TTU har vi et pensum hvor 
det meste blir presentert gjennom 
Matchoe Kyoreugi (avtalt kamp) og 
selvforsvarsteknikkene våre. 

Svartbeltegraderingen i TTU skiller 
seg også fra de fleste andre stilar-
ters graderinger med at vi starter 
med knusing. Man får to forsøk og 
klarer man det ikke er graderingen 
over for vedkommende. Dette går 
igjen etter hvert som mønster, av-
talt kamp, fri kamp og selvforsvar 
blir testet. Jeg var meget fornøyd 
(og betrygget) av nivået som ble 
vist på graderingen og takket være 
det flotte pensumet som vi har var 
det underholdende å se på også. 
Eneste tingen vi ser ut til å måtte 

jobbe mye mer med er å skille mel-
lom frikamp og konkurranse kamp 
(det er faktisk to veldig forskjellige 
ting) samt kamp mot to motstan-
dere. Jeg sier ikke dette fra en «høy 
stilling» for jeg innrømmer gjerne 
at dette er noe jeg selv også må 
jobbe med både per-
sonlig og i Dojang som 
jeg trener i og ønsker å 
bidra til.

Etter graderingen gikk 
vår gruppe opp på sko-
len og hadde en Ki-tre-
ning med Master Svein 
Anderstuen. Denne 
treningen kunne ikke 
kommet på et bedre tidspunkt for 
jeg må medgi at jeg på dette tids-
punkt merket at kroppen min ikke 
lenger er vant til å trene flere gan-
ger for dagen. Treningen fokuserte 
på kroppsholdning (hvordan man 
står), pusteteknikk og hvordan man 
dyrker frem Ki. Det jeg likte spesielt 
og som jeg har jobbet med selv på 
egenhånd var hvordan Master Svein 
trakk ut prinsippene fra Ki-trening 
og lærte oss hvordan vi kunne dra 
dette inn i vår vanlige Taekwondo 
trening. Jeg råder dem som ikke har 

det opp for meg hvor mye utbytte 
man kan ha etter en slik helg. Jeg 
hadde «aha opplevelser» etter hver 
eneste trening og svartbelte grade-
ringen. 

Søndag:   

Morgentreningen på søndag foku-
serte på 2 steg sparring 1-8. Dette er 

av en eller annen grunn en av mine 
absolutte favorittøvelser i TTU. Det 
er så mange prinsipper å hente fra 
de fastsatte forsvarene her og jeg 
ser på dem som «nøkkelen» til å for-
stå mye av det vi gjør. De skiller seg 
også sterkt fra konkurranse kamp 
da de nesten utelukkende ville fått 
deg særdeles diskvalifisert i en kon-
kurransekampsituasjon. Første for-
svaret ender for eksempel med et 

prøvd dette før å studere litt med 
Master Svein eller en av de andre Ki 
mesterene i TTU (eks. Master Allan 
og Master Erling med flere) for å få 
enda mer utbytte av Taekwondoen 
sin. 

Senere på dagen var 
det Master Ole sin tur 
til å «skinne». Han had-
de en hel trening hvor 
han utelukkende foku-
serte på håndteknikker 
og hvordan bruke disse 
mot vitale punkter. Her 
ble det delt en god del 
nyttige driller for hvor-
dan øve inn forsvar 

mot slag og man fikk brukt noen 
av håndformasjonene som man vet 
står i boken men som man gjerne 
ikke bruker så ofte likevel. Et eksem-
pel jeg kommer på nå fra treningen 
var halvåpen knyttneve også kjent 
som bjørneneve i enkelte stilarter. 
Denne brukte han som en del av et 
forsvar mot slag hvor denne teknik-
ken ble brukt mot et vitalt punkt på 
undersiden av overarmen til mot-
standeren for å delvis lamme den 
armen. Etter denne treningen gikk 

høyt slag (ikke lov i konkurranse), 
neste forsvaret ender med et spark 
mot skrittet, tredje forsvaret en-
der med et slag i skrittet osv. Det 
var også veldig oppløftende å se 
dem utført på et så høyt nivå som 
de andre svartbeltene holdt rundt 
meg. Å se Master Anna og Master 
Øystein gjøre dem får meg virkelig 
til å se kunsten i kampkunsten. 
Det var en pause for å spise lunsj, 

vi må skille 
mellom 

frikamp og 
konkurranse-

kamp
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deretter var det ut på plassen bak 
samfunnshuset og utføre 3 000 
slag. Dette er en knallfin øvelse 
og det er mye gøyere når vi er så 
mange som er samlet og gjør den 
sammen som tilfellet var her. 

Senere på dagen ble det holdt en 
veldig fin oppvisning. Denne var 
akkurat som leiren; tiden gikk så 
alt for fort, den var inspirerende og 
den var nydelig utført. Først ut gikk 
Master Peter og Master Asbjørn 
Hanbon Kyoreugi Son Dongjak (1 
steg sparring håndteknikk). Her 
gikk Master Asbjørn de kjente og 
kjære teknikkene som vi har i pen-
sum i dag, mens Master Peter gikk 
teknikker som han lærte da han 
først begynte å studere Taekwondo 
(og det er en stund siden). Jeg dro 
straks kjensel på de fleste teknik-
kene han viste fra de gamle bøkene 
jeg hadde tilbrakt så mye tid på å 
lese og det var veldig interessant å 
se dem utført i levende live. 

Didrik og Martin viste oss frikamp 
hvor de fleste aspektene av tradi-
sjonell Taekwondo var i bruk. Her 
hadde vi både slag og spark, samt 
feiing og et kast på slutten. Tem-

poet var veldig høyt og det var 
spennende å se på. Det som gjorde 
det enda gøyere var at dette var 
ikke noe som var blitt forberedt og 
trent på kjempe lenge, men heller 
noe de satte sammen samme da-
gen som oppvisningen skulle være. 
Dette gjorde det ferdige produktet 
bare enda mer imponerende.

Master Anna gikk så ut på midten 
av Dojang og gikk i klar-
stilling. Det var en god 
del publikum tilstede og 
var hvisking og tisking 
samt bevegelse i hallen 
gjennom hele oppvis-
ningen frem til Master 
Anna hadde gått ca tre 
tellinger av mønsteret 
hun fremførte. Hun var rett og slett 
så enestående at alle stoppet opp 
med å bevege seg, all hvisking og 
tisking døde ut og det eneste som 
hørtes i salen var Master Anna sine 
egne bevegelser. Det hun viste var 
de neste mønstrene som Grand-
master Cho holder på å jobbe med. 
De er ikke utgitt ennå, men basert 
på det vi fikk se så blir Soak Am Ryu 
Poomsae en veldig fin mønster se-
rie med et godt utvalg av teknikker. 

Under svartbelteseremonien som 

Ferie, Trening, eller Rekreasjon
TTU HovedDojang

Weekend, Uke, langtid?

På idylliske Osterøy utenfor Bergen ligger Bruvik. Her bor Grandmaster Cho på en eiendom 
som måler hele 350 mål Dette er TTUs hoveddojang og kraftsentrum. Nå kan alle komme å 
bruke eiendommen - enten som feriested, eller som trening og rekreasjon i kort eller lang tid.

Leie Olsnes som Feriested:
Sommer: 2 800,- pr uke pr person
Familie: 30% rabatt Barn u/10 år gratis
Stedet har alle vanlige moderne fasiliteter, og ligger idyllisk på Bruvik midt mellom fjord og fjell. Det 
er perfekt for å gå i fjell og natur, eller for å bruke fjorden til bading eller fiske. Om sommeren får man 
stedet for seg selv og kan bruke det som feriested. 

Treningsopphold
Treningsoppholdet vil bestå av Meditasjon, Ki trening, Taekwondotrening og Teori. Alt under 
Grandmaster Chos veiledning. Du vil også delta i Hovedojangs vanlige drift.
Prisen inkluderer Inkludert mat, opphold og trening. Max 3 personer om gangen.
Hvis du trener 3 mnd i Hoveddojang sammen med GM Cho får du  kortere tid til gradering. (tilsvarer et 
år)

Pris:
1 uke 3 500,-  1 måned 10 000,-
3 uker 9 000,-  3 måneder 20 000,-

Alle prisene gjelder for TTU medlemmer. Andre priser på forespørsel.

fulgte oppvisningen fortalte Grand-
master Cho om hans visjon for 
hvordan svartbelte er. Han brukte 
den kjente vannlignelsen når han 
beskrev svartbeltenes holdning. 
Hvordan vann alltid renner nedover 
og hvordan det jobber seg rundt 
hindringer uten avbrytelser og at 
det alltid finner en vei. 

Etter en innholdsrik helg med mas-
se trening, sosialt samvær 
med kjære venner (og nye 
venner) og masse nyerver-
vet kunnskap var det med 
tungt hjerte at jeg pakket 
sakene mine og vendte ne-
sen hjemover. Jeg fikk sitte 
på med Master Erling hjem 
igjen og vi hadde en god 

samtale om Traditional Taekwondo 
Union og pensumet vi er så heldige 
å ha. Helgen gav meg veldig mye 
faglig påfyll og kroppen fikk mye 
trening, men kanskje det viktigste 
var at den gav meg en god energi 
boost til å trene enda hardere og 
enda mer. Jeg ser frem til neste 
gang det arrangeres treningshelg 
på Osterøy og håper at jeg får blitt 
med da også.

didrik og 
martin 

viste oss 
frikamp
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Han er leder i antiterrorpolitiet i 
Beograd og er beredt på det meste. 
Nå har Dragan Petrovic utfordret 
medlemmene i Centrum Taekwondo 
til å bli enda bedre på å forsvare seg 
selv. 

- Det er en stor ære for meg å komme 
hit fra Serbia og trene med Centrum, 
sier Dragan Petrovic og smiler bredt. 
Vi møter ham på allaktivitetshuset 
Fysak på Slettebakken i Bergen, hvor 
han snart skal i gang med en ny økt 
med selvforsvarstrening for klubben. 
Besøket i Norge er ikke tilfeldig. Han 
har vært her flere ganger før, og 
denne gangen har oppholdet en helt 
bestemt årsak. Kjæresten Marit er fra 
Bergen, og hun skal føde om kort tid. 
- Vi venter tvillinger - to gutter, 
forteller han stolt. 
 
Allsidig bakgrunn
Dragan har en imponerende CV. Den 
34-år gamle serberen er utdannet 
politi, han har spesialkurs innen en 
rekke områder og en mastergrad i jus. 
I flere år på 2000-tallet jobbet han i 
anti-terror politiet i Beograd. Siden 
2011 har han hatt en lederstilling 
med ansvar for rundt 100 mann 
på samme sted. Han har også 
internasjonal erfaring, blant annet 
har han jobbet for FN i Liberia.  

Krigen på Balkan er også en del av Dragans historie. Familien hans hadde 
et godt liv i Sarajevo i Bosnia. Så kom krigen, og de dro til Beograd i Serbia. 
- Jeg var 12 år da vi flyttet. Forholdene i Serbia var tøffe på den 
tiden, og som ungdom var det lett å havne feil. Jeg kjenner folk 
som har blitt kriminelle og junkier. Det at jeg som begynte å trene 
karate og kom inn i et idrettsmiljø førte meg inn på rett vei i livet, 
sier Dragan. 

Fra karate til MMA
Innen kampsport har Dragan Petrovic en solid bakgrunn - med 
svart belte i både karate og ju jitsu. Lidenskapen for kampsport 
startet med karate. 
- I ungdomsårene var jeg tynn, en typisk karateutøver, smiler 
Dragan. På politiskolen hadde de gode instruktører, og han begynte 
å utforske andre kampsportgrener. Han trente judo, karate og ju 
jitsu flere ganger i uken. Dragan forteller at han er glad i bryting og 
kickboksing, og har tidligere trent mye brasiliansk ju jitsu. Nå for 
tiden er det MMA som gjelder.  

- MMA har alt. Man kan ikke trene 
MMA, det er en syntese av ulike 
kampsportgrener og MMA må forstås 
gjennom dem, mener han.  
- Hva skal til for å bli god i kampsport?
- Work is the winning talent! Only 
hard work is winning everything. Vil 
du bli god, så må du trene hver dag! 
Når du ikke trener, trener de andre. 
Jeg har lagt igjen blod, svette 
og tårer i dojangen, og det 
har gitt resultater. Vi har et 
slagord i spesialstyrkene: 
Train hard to fight easy. 
Denne tankegangen gjelder 
også innen kampsport.

Må reagere 
Som selvforsvarsinstruktør 
er Dragan opptatt av å holde 
ting enkelt, og vise hva som 
kan skje i virkeligheten, 
utenfor dojangen.
- Det er ikke noe poeng å 
lære folk 15 teknikker som 
de må huske. Målet mitt er 
at medlemmene i Centrum 
skal sitte igjen med to ting 
etter kurset: Hvis du kan, så kom deg 
unna situasjonen. Hvis ikke det er 
mulig, så er det om å gjøre å stoppe 
den som angriper – for eksempel med 
slag eller spark, og så flykte. Før man 
opplever å bli angrepet, vet man ikke 
hvordan man vil reagere. Jeg har selv 
opplevd at noen rettet et våpen mot 
meg. Første gang det skjedde, stod 
jeg som forstenet, ute av stad til å 
reagere. Men det lærte jeg av. Neste 
gang det skjedde var jeg forberedt. 
Når noen angriper deg må du reagere, 
sier Dragan.    

Tøffe tak 
med 

Dragan 

- Man trenger ikke være høyt gradert 
for å bruke teknikkene jeg viser. Et 
barn på 10 år kan forsvare seg mot en 
voksen mann på 100 kg. Det gjelder 
bare å vite hva man skal gjøre. Jeg 
viser hva man kan gjøre om noen tar 
tak rundt halsen på deg: Slå i fjeset, 
ta i øynene, skrike. Det kan redde livet 
ditt.

Kompetanseheving 
For medlemmene i Centrum har 
øktene med Dragan Petrovic vært 
utfordrende og inspirerende. 
Master Lars Hystad, som tok initiativ 
til å hyre ham som gjesteinstruktør, er 
godt fornøyd.
  
- Dragan har gjennomført åtte økter 
med selvforsvartrening. Dette har gitt 
oss mye fokus på selvforsvar over en 
periode, og hele klubben har fått en 
kompetanseheving. Og det var vært 
en vitamininnsprøyting! Dragan er 

et nytt fjes, og han har en litt annen 
tilnærming til tingene. Treningene 
hans har gitt oss et bredere perspektiv 
på kampsport, mener Hystad.   
Han forteller at medlemmene har fått 
lære grunnleggende
slagteknikker
og kombinere disse med kast. De 
har trent på selvforsvar mot kniv, og 

de har fått prøve seg i tre 
minutters kamper mot en 
motstander kledd opp i fullt 
beskyttelses-
utstyr.
- Jeg tror mange fikk seg en 
a-ha opplevelse når de fikk 
teste ut hvor vanskelig det er 
å forsvare seg og legge noen 
i bakken. Og man erfarer at 
det enkle, som for eksempel 
et spark mot skrittet, ofte er 
det mest effektive.

Tor Gunnar Dybwad, 1. 
dan og hjelpeinstruktør i 
Centrum, mener treningene 
med Dragan har vært veldig 
nyttige. 

- Vi lever i en by der det kan være farer. 
Jeg har lært meg effektive teknikker 
for å komme ut av farlige situasjoner. 
Og jeg har lært at det er mange måter 
å gjøre det på, sier Dybwad, og legger 
til:
- Dragan er flink med både barn og 
voksne. Og han er overraskende grei, 
snill og mild!

Tekst og foto: Kristin Hauge Klemsdal
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Denne teksten er en oversettelse av 
en artikkel av Matthew Sheridan. Han 
delte den opprinnelige teksten med 
meg og jeg spurte han om jeg kunne 
få hans tillatelse til å oversette den og 
sende den inn til Doo Woo. Denne tilla-
telsen fikk jeg og under kan dere se re-
sultatet. Den opprinnelige teksten var 
ikke en fullblods artikkel men mer enn 
samling av opplysninger han hadde 
kommet frem til mens han undersøkte 
beltesystemets historie. Den opprinne-
lige teksten var derfor enkelte steder 
veldig muntlig og i stikkordform. Der-
for vil kanskje noe av teksten virke litt 
klossete, men denne klossetheten tar 
ikke bort ifra de fakta som er presen-
tert og som sporer beltesystemet vi 
bruker i dag tilbake til Judo på 1880-
1890 tallet. Matthew Sheridan har 4. 
Dan i en Kwan som opererer i USA og 
han er en ivrig amatørhistoriker. Hans 
studier av Taekwondo historie gjorde 
at han ble utpekt som historiker i den 
organisasjonen han tilhører.  

I 1883 begynte Jigoro Kano grunnleg-
geren av Judo (柔道) å utvikle ikke 
bare beltesystemet men også Kyu/
Dan grad systemet som ofte brukes 
i Kampsport. Det var i dette året han 
importerte Kyu og Dan systemet som 
allerede var brukt mye i Japansk kul-
tur for å markere ferdigheten til utøve-
re i Shodo (Kalligrafi 書道), Ikebana 
(blomster arrangering 生花) og Go 
(klassisk strategi spill). Det hadde ikke 
vært i bruk i kampsport før han imple-

menterte det til Judo. Kano brukte 6 
Kyu (級) grader og 10 Dan grader (
段). Opprinnelig var Kyu gradene 
representert av et hvit belte og Dan 
grader var representert av svart belte. 
Beltene hadde ikke noe annen be-
tydning bortsett fra den ”utvendige” 
funksjonen om å skille de begyn-
nende studentene mot de mer erfarne 
og beltefargene var ikke tilagt noen 
spesiell betydning på denne tiden. 

I 1886 inkorporerte 
han en nyutviklet tra-
disjon fra Japansk 
svømming som inne-
bar å knyte et svart 
tau rundt livet til de 
som var regnet som 
gode utøvere i sporten 
svømming. Det var i 
dette året Jigaro Kano 
ga svart belte til Tsu-
nejiro Tomita og Shiro 
Seigo. Dette markerte 
første gangen i kamp-
sportenes historie at et 
svart belte ble utdelt. 
 
På denne tiden da belte systemet ble 
implementert var det ikke noe spe-
sielle regler for hva man hadde på 
seg under trening. Studentene kom i 
hva de gikk med den dagen. Arbeids-
klær eller skoleuniformer var nor-
men i en Judo Dojo på denne tiden. 
De som  leser dette og har erfaring 
med bryting skjønner sikkert veldig 

Beltesystemets Historie
Av Matthew Sheridan 4. Dan

(Oversatt med Matthew sin tillatelse av Ørjan Nilsen)

fort at bryting sliter ut og ødelegger 
vanlige klær veldig fort. Løsningen 
på dette problemet var en veldig tykk 
jakke som tålte å bli grepet, dratt, 
vridd og bli slept langs bakken. Etter 
flere forsøk og eksperimentering 
produserte Kano den moderne Judogi 
(Judo treningsuniform) som vi kjen-
ner igjen idag i 1906.

Det er uklart og uvisst når det brune 
beltet ble introdusert men vi vet det 
var før beltesystemet ble importert til 
Karate. Dette vet vi fordi Judo hadde 
seks Kyu grader og 10 Dan grader. 
Da Karate importerte beltesystemet 
og gradsystemet fra Judo brukte Judo 
allerede hvitt belte for 6, 5 og 4 Kyu 
og brunt belte for 3, 2 og 1 Kyu.

I 1935 bestemte en Japansk Judo in-
struktør som bodde i Europa ved 
navn Mikonosuke Kwaishi seg for 
at studentene hans trengte en litt mer 
håndfast motivasjon mens de trente 
seg gjennom Kyu gradene. Han intro-
duserte derfor flere fargebelter. Istedet 
for å ha to belter som representerte 
alle 6 Kyu gradene (hvitt og brunt) 
ble det nå 5 belter som representerte 
disse 6 Kyu gradene. Mikonosuke sitt 
orginale beltesystem inneholdt hvitt, 
gult, grønt, blå/lilla og brunt belte. Nå 
var det ikke lenger noen tilfeldighet i 
fargevalget eller rekkefølgen i beltene 
lenger. Det du gjorde etter å ha bestått 
en beltegradering var at du tok ditt 
gamle belte og farget det flere ganger 
så du fikk disse fargene i denne rek-
kefølgen om du gjorde det riktig. Hvis 
han hadde hatt beltefargene i en annen 
rekkefølge ville ikke dette ha fungert 
så det måtte bli hvitt, deretter gult 

deretter grønt, deretter blått/lilla og 
tilslutt brunt.

Hvis vi spoler frem ti år til 1945 kom-
mer vi til slutten av andre verdenskrig 
og det året Japan trakk seg ut fra Ko-
rea. Koreanske studenter som hadde 
oppholdt seg i utlandet for utdanning 
flokket hjem. Noen hadde aldri vært 
i Korea før men blitt født utenfor 
Koreas grenser og tatt utdanningen sin 
i utlandet før de vendte hjem. Noen 
av studentene som vendte tilbake til 
Korea hadde studert Kampsport med 
Giching Funakoshi, andre av Toyama 
Kanken.

Siden beltesystemet ble introdusert til 
Karate ble bare et belte lagt til. Noen 
vil si at det var grønt belte andre vil 
si det var det blå beltet. Forfatteren av 

denne teksten vet ærlig talt ikke hva 
som stemmer av disse to påstandene. 
Det forfatteren kan si er at i Choi 
Hong Hi sin bok fra 1965 var det do-
kumentert et gradsystem med 8 Kyu 
grader og 4 belter: Hvitt, blått, brunt 
og svart. 1965 markerer også det året 
Choi Hong Hi ble presidenten av Ko-
rea Tae Kwon Do Association. 

Det er uklart når resten av fargebel-
tene ble introdusert i Korea men det 
var trolig etter 1965 en gang.
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lagt stor vekt på utførelse og Korean-
ske kommandoer. Målet som ble satt 
er at alle instruktører i TTU skal kunne 
gjennomføre en fastsatt oppvarming 
med bare koreanske kommandoer. 

Soak Am Ryu Poomse ble viet mye 
oppmerksomhet under seminaret 
og  Soak Am Ryu Poomse 
nr 1 til 12 ble gjennom-
gått både på telling og 
uten telling. Jeg tror alle 
som deltok lærte seg flere 
Poomse under seminaret 
enn de kunne da de først 
kom. Master Anna demon-
strerte mesterlig alle Soak 
Am Ryu Poomse som er la-
get hittil (jeg vet ikke om det kommer 
mer). Det er laget mange flere enn til 
nr 9 som er dokumentert i Poomse 
boken til Master Cho. De neste er på 
12 tellinger hver. De to første heter 
”Mu” Il jang og I jang. Her er ”Mu” 
samme som i ”Mu-do”, ”Mu-Ye” og 
”Mu-Sul”. Den siste heter ”Do” om jeg 
ikke husker feil og er basert på Master 

Cho sin Ki-gong studie. Det er åpen-
bart at Soak Am Ryu Poomse begyn-
ner veldig grunnleggende, før de blir 
mer og mer ”harde” og ”krevende” 
før de igjen jo lenger inn i systemet du 
kommer blir mer ”mykere” og indre. 
Den siste illustrerer dette bra da den 
er ren Kigong (dette er kun basert på 
mine egne observasjoner av det Mas-

ter Anna viste så ta det 
med en god klype salt). 

Det var ikke bare trening 
som ble gjort underveis i 
seminaret. Som vanlig var 
det veldig bra sosial stem-
ning og det virket som 
alle som var der hadde 

det veldig gøy med likesinnede Ta-
ekwondo utøvere. Jeg lærte like mye 
utenom treningene og leksjonene 
som jeg gjorde på dem i så måte at 
jeg utnyttet anledningen til å snakke 
om Taekwondo med de som deltok på 
seminaret (når det vrimler av mastere 
på et sted og alle er kjempeflinke så 
må man jo bare gripe anledningen 

TTU  
sitt første  

instruktørseminar 
Av Ørjan Nilsen

Det var med stor spenning og et åpent 
sinn jeg meldte meg på Traditional Ta-
ekwondo Union sitt første instruktør-
seminar noensinne. Jeg var ikke sikker 
på hva som kom til å vente meg ute 
på den idylliske øyen, men jeg har 
vært gjennom Kampsportsforbundet 
sitt instruktør 1 del 1, 2 og 3 så hadde 
noen forestillinger om hva som ven-
tet, men samtidig er det stor forskjell 
når det er et kurs for alle kampsporter 
og et annet kurs spesifisert for Taek-
wondo. Tradisjonell Taekwondo blir jo 
enda mer spesifikt i så måte enn bare 
Taekwondo. For å si det som det var 
så sitter jeg igjen en måned senere og 
angrer ikke et sekund på at jeg deltok.

I motsetning til kampsportsforbundet 
sitt kurs var TTU instruktørseminaret 
meget praktisk rettet. Vi hadde teori 
innimellom, men i løpet av helgen 
hadde vi bare en ren teorileksjon el-
lers var det trening og praksis det 
meste av tiden innspekket av Master 
Cho sine anekdoter hvor han fortalte 
om treningen han gikk igjennom i 
Korea og andre historier. Dojang re-
gler og årsaken bak Dojang regler ble 

grundig gjennomgått samt begreper 
som er ofte i bruk som f. eks Dojang 
ble forklart på en mer inngående 
måte enn den typiske forenklede 
oversettelsen ”treningshall”. Historien 
bak Taekwondo Dobok og utviklingen 
og tankene bak TTU Dobok ble også 
gjennomgått. Master Cho sine tanker 
om hvorfor TTU Dobok er som den er 
og hvorfor denne bør brukes gjorde et 
sterkt inntrykk på meg . Jeg kommer 
til å prøve å skrive en egen artikkel om 
dette i fremtiden.

Jeg har mye kontakt 
med Taekwondoutø-
vere over hele kloden 
gjennom Totally Taek-
wondo Magazine og 
Moosin Magazine samt 
min egen blogg og et 
inntrykk jeg har fått er 
at Taekwondo ofte blir 
praktisert som en veldig forenklet ak-
tivitet i utlandet. Korte basiske forkla-
ringer på absolutt alt. Derfor var det 
veldig gledelig å få se at vi i ”lille” Nor-
ge sitter på mye dypere kompetanse 
innenfor vårt forbund og at denne 

kunnskapen blir formidlet og delt 
uten å holde noe tilbake. Dette var et 
inntrykk som gikk gjennom hele semi-
naret som en rød tråd og den ble kan-
skje kraftigst vist under teorileksjonen 
til Master Jon Lennart hvor han uten 
særlig forberedelse gikk grundig gjen-
nom Eum og Yang, Taegeuk, Samta-
egeuk Koreanske Mudo begreper og 
deres betyding osv. Denne leksjonen 
var veldig åpen og det ble stilt mange 
bra spørsmål av deltakerene som gjor-
de at vi kom innpå mange forskjellige 
aspekter av Taekwondo filosofi. Både 

Master Jon Lennarts kunn-
skap, supplert av Master 
Cho samt de innspill som 
kom fra deltakerne gjorde 
meg veldig glad for jeg vet 
at en slik leksjon på det ni-
vået ville vært vanskelig å 
få til mange andre steder. 

Nye ting vi gikk gjennom som var TTU 
spesifikt og treningsrelatert var en 
gjennomgang av oppvarmingsøvelser 
både stående og sittende. Vi hadde 
en egen leksjon på stående deretter 
en egen leksjon for sittende. Det ble 

fatt). I tillegg til kortspill, diskusjoner, 
kaffedrikking og kakespising ble det 
også arrangert en fjelltur bak gården 
på Olsnes hvor hoveddojang til TTU 
kommer til å bli bygget. Vi vasset og 
vadet oss oppover ”stien” (egent-
lig mer en bekk og myr enn sti) og 
hadde en fin improvisert Taekwondo 
og Kigong trening på toppen. Vi delte 
oss deretter opp i grupper og plukket 
med oss 5 trær som vi plantet nede på 
gården på Olsnes etterpå. Det fineste 
treet var dessverre litt skjevt så det 
nest fineste treet vant (min mening 
men min artikkel). Matserveringen 
bestod i alt fra norske klassikere som 
Lapskaus og flattbrød til Koreansk mat 
som Bullgogi. Bullgogien som ble ser-
vert er nok mest sannsynlig den beste 
jeg noensinne har fått servert (og jeg 
har spist en del i min tid).

Jeg ser veldig frem til neste seminar 
avholdes i November og håper inder-
lig at jeg kan delta da også for dette ga 
mye mersmak både i trening, teori og 
ikke minst det sosiale.    

et 
mykere 

indre

en 
dypere 

kunnskap 
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HAR LÆRT MYE I HELGEN!! – 250 UTØVERE VAR 
SAMLET I SKI 5-7 DESEMBER PÅ VINTERLEIR

Etter en travle helg med mye trening avsluttet 
utøverene en fin treningshelg med CUP Grade-
ringer på søndag. Allerede fredag kveld var det 
DAN gradering med stor spenning for 26 delta-
gere med seremoni på søndagen.

Dette var 16 året på rad Ski Taekwondo inviterte 

til samling og gradering, og totalt rundt 250 
deltagere deltok denne helgen. Vinterleiren har 
blitt et høydepunkt for mange,  der det selvsagt 
er fokus på at alle skal klare sine graderinger , 
men også på det sosiale. 

«Jeg syntes alt vi har gjort er gøy , men ble litt 
sliten» sier Oliver 7 år. 

En hyggelig begivenhet på hver Vinterleir er 

oppvisningen på lørdag kveld , der alle klubbene 
blir utfordret til en oppvisning . Også denne 
gangen ble dette en suksess med mange gode 
innslag , men det er ikke hver gang man ser en 
Master svever over gulvet.

Ski ønsker velkommen igjen til Vinterleir 4-6 de-
sember.

Vinterleir i SKI 
Desember 2014
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Lørdag 13. desember møtte 67 
spente og ivrige barn i alderen 6 
til 12 år opp i Ringerikshallen for å 
delta på årets juleseminar i regi av 
Ringerike Taekwondo Klubb. Med 
et så høyt deltakertall er dette ”all 
time high” i følge Sabom-nim Geir, 
som også kunne opplyse om at 
den forrige rekorden var fra 2013 
med 55 deltakere.

Innholdet i helgen var som tid-
ligere oppmøte lørdag med re-
gistrering og to treningsøkter for 
både juniorgruppen og barne-
gruppen før middag, tett fulgt av 
konkurranser og filmfremvisning i 
Dojang, og overnatting. Søndagen 
var satt av til gradering for junior-
gruppen hvor barnegruppen pa-
rallelt hadde sin siste trening før 
også de skulle graderte.

Kanonball og juleverksted

Siden Taekwondo klubben ikke 
hadde Ringerikshallen alene den-
ne helgen ble det gjennomført 
forskjellige aktiviteter i dødtiden 
mellom oppmøte med registrering 
til første treningsøkt. Det kunne 
velges mellom juleverksted og 
kanonball. Juleverkstedet var en 
roens oase hvor barna var dypt 
konsentrert i arbeidet med pro-
duksjon av julekort, figurperling, 

fingerhekling og diverse papirhob-
by. Mens for de som hadde behov 
for mer utagerende fritid ble ka-
nonball den foretrukne syssel. To 
timer med kanonball hvor lagene 
var trenerne mot røkla var mor-
somt, men kanskje i drøyeste laget 
for enkelte, skulle det vise seg når 
første treningsøkt dro i gang.

To lange treningsøkter med litt 
frukt, saft, boller og herjing i mel-
lompausen, og barna var klare for 
middag. I år som i fjor var menyen 
tilkjørt Pizza. Den store forskjellen 
i år var at maten kom til avtalt tid, 
til stor glede for de som husket 
fjorårets venting med tom, knur-
rende mage.

sedvanlig vis ved at alle deltakerne 
måtte stemme på den tegningen 
de syntes var best.

I år var det så mange som 48 styk-
ker som valgte å overnatte, og som 
vanlig var det et ”stille-rom” og et 
rom for de som hadde behov for 
å gjøre litt mer ut av seg. Så mens 
alle organiserte seg med sovepo-
ser, oppblåsbare madrasser eller 
liggeunderlag kom Taekwondo-
nissen på besøk og delte ut jule-
godter. Dette var til stor glede for 
alle barna for neste post på pro-
grammet var filmfremvisning på 
veggen i Dojang. Stor stas var det 
med film og når denne sluttet i 
halv tolv-tiden var det på tide å gå 
til ro. Men det er ikke alltid lett å 
sove når hodet er fullt av inntrykk 
og magen er full av sjokolade, og 
ifølge nattevaktene skal det visst-
nok ikke ha blitt helt rolig i Dojang 
før nærmere klokken to en gang.

Søndag og gradering

Det er søndag og klokken er ett 
minutt på halv åtte. Fortsatt so-
ver de aller fleste, men nå er det 

Årets juleseminar i 

Ringerike TKD Klubb 
-en kjempesuksess

Ringerike Taekwondo Klubb gjennomførte det årlige juleseminaret for klubbens barne-
grupper helgen 13.-14. desember. Årets seminar er så langt det største i klubbens historie 
og betegnes av deltakere og foreldre som en suksess.
Av Reinhardt Gudbrand Skøien

snart ubønnhørlig slutt. For halv 
åtte går lysene på og alle må opp, 
selv de som hevder at de sovnet 
først klokken fem! Det var mange, 
både barn og voksne, som var litt 
trange i øynene under frokosten 
men det gikk fort over. Noen spiste 
brødmat og noen fikk varmet seg 
restepizza i mikrobølgeovnen. Alle 
ble mette og alle gjorde seg klare 
for dagens siste innspurt.

For Juniorgruppen var det rett ut 
på matta for å starte graderin-
gen. En og en halv time med hard 
oppvarming, slag, spark, kihap og 
mer spark. Avsluttet med en god 
del runder med poomse Gibon Il-
jang hvor alle imponerte, men i 
særdeleshet de eldste som hadde 
hvitt med rød stripe som gikk en 
meget bra poomse. Alle juniorene 
imponerte Sabom-nim Geir med 
sin innsats, alle bestod graderin-
gen og alle fikk nytt belte. For de 
eldste som hadde hvitt med rød 
stripe og som fikk gult belte var 
nok dette litt spesielt, for etter jul 
må de nå bytte gruppe og begynne 
på barnegruppen. Et nytt kapittel 

Fotballturnering, tegnekonkur-
ranse og TKD-nisse.

Etter middag var det duket for 
andre aktiviteter enn kampkunst. 
Det ble lagt opp til to organiserte 
aktiviteter, likt som i fjor. De som 
ikke hadde fått nok fysiske utfor-
dringer for dagen deltok i fotball-
turneringen hvor innsatsen var 
upåklagelig. Etter flere runder ble 
det ikke kåret én vinner men to! I 
år ble det en delt førsteplass mel-
lom to lag.

Inne i kafeteriaen gikk det mye 
roligere for seg, nesten helt stille 
var det faktisk ved tegnebordene. 
Årets tema for konkurransen var 
Taekwondo, overraskende nok. 
Det var mange deltakere og de la 
alle sjelen sin i å lage flotte teg-
ninger, og vinneren ble kåret på 

er demed i emning for disse.

Etter juniorgruppens gradering 
var det en kort pause og så var 
det i gang med gradering for bar-
negruppen. Gruppen gikk igjen-
nom hele sitt pensum og måtte 
ved flere anledninger gjenta om 
Sabom-nim ikke var helt fornøyd. 
Også denne gruppen måtte vise 
sine poomse og etter Taegeuk Il-
jang kunne hvitbeltene sitte ned 
og slappe av mens alle de andre 
måtte vise sine poomser før også 
de kunne sitte ned, helt til blå-
beltene hadde fått gått igjennom 
sin poomse. Mens Sabom-nim 
og Kyosa-nim Artsiom avsluttet 
det administrative måtte gruppen 
gjennomgå en liten styrkeøkt før 
det hele var over. Sabom-nim Geir 
var fornøyd og alle bestod grade-
ringen.

Ringerike Taekwondo Klubb er vel-
dig stolte over å ha hatt mulighe-
ten til å ha så mange flotte barn 
med på årets juleseminar, og tan-
kene for hva som kan gjennomfø-
res neste år er allerede blitt luftet. 
Det er også viktig å nevne alle de 
flotte foreldrene som har stått på 
og bidratt med dugnadsinnsats og 
støtte for å få dette seminaret til 
å bli en flott opplevelse for barna. 
Uten dere hadde vi ikke klart å 
gjennomføre et slikt arrangement. 
En stor takk også til Gomanbake-
riet og Coop som sponset oss med 
kake, boller, saft og juice. 



TTU SH P
Din levarandør at Taekwondoutstyr!

TTUs merkevarer får du bare her
• TTU Cup Dobok 

TTU Cup Beja (Blå)

• TTU Dan Dobok 
TTU Dan Beja (Brun)

• TTU Master Dobok 
TTU Master Beja (Grå)

• KI Dobok (for Ki Trening)

Har du alle bøkene til  
Grandmaster Cho?

• Bok nr. 1 - Su Shin

• Bok nr. 2 - Gibon

• Bok nr. 3 - Poomsae

• Bok nr. 4 - Matchuoe Kyorugi

• Taekwondo Junior

Vi har også rimelige priser på
• Pine Tree V-hals Dobok m/sort krage

• Nybegynner dobok til uslåelige priser 

• Belter - fargede fra Sang Moo Sa 

• Sorte belter fra Korea med personlig skrift

• Taekwondo Sko fra Pine Tree 

• Bagger

• Sparkeputer

• Brekkeplater

• T-skjorter med ulike taekwondomotiver

Besøk oss på 

ttu.no
TTU-Shop

Nansenveien 40, 3513 Hønefoss, Norway       e-mail: ttushop@ttu.no       Telephone: +47 91699587     
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