
 
 

Knattegradering 18/12 - 2022 
Hej bästa knattar och föräldrar J! 
 
Nu är det snart dags för gradering för våra knattemedlemmar. Det ska vara allvarligt, men kul. Det 
ska vara svettigt, men inte omöjligt. Och det ska vara lite pirrigt att utföra tekniker utan att mamma 
eller pappa hjälper till J  
 
Alla som har tränat minst en termin kan anmäla sig, men är ni det minsta osäkra om ert/era  barn är 
redo prata gärna med instruktören för knattegruppen (Balli i detta fall). 
 
Graderingsdatum är söndag 18 december kl 10.00-ca11.15.  
Följande ska man kunna för att knattegradera till ett eller två gula streck på det vita bältet. 
 

o Att man kan följa instruktioner 
o Att man kan hålla en mits till en kompis och en spade 
o Att man kan räkna till 5 på koreansk: Hanna, Tull, Set, Nett, Tass 
o Att man kan göra en skip- och en slideteknik 
o Att man kan utföra de spark-tekniker vi har tränat på (pit chagi, ap chagi, naeryo chagi) och can-

can-sparkar 
o Att man kan visa tre blockeringstekniker: arre makki, momtong makki        och ulgol makki 
o Att man kan visa ställningen sum-sum-(juchum) seogi, ap seogi och  apkubi seogi 
o Att man kan visa slagtekniken: momtong jierugi 
o Att man förstår varför man bugar när man går in i dojang och varför man bugar när man går ut från 

dojang 
o Att man vet vad ordet dobok och en tie betyder 
o Att man vet hur man hälsar innan passet börjar och hur man ställer upp i rader, och vet hur man 

hälsar på instruktören när man står uppställd 

De knattar som vill gradera sig anmäler sig på hemsidan i formuläret senast 16 december och samtidigt 
betalar man in graderingsavgiften på 150 kr till: BG 656-7556, alternativt swishar ni det på 123-644 23 47, 
där ni uppger barnets namn, ålder och att det är knatte-graderingsavgift. 
 
Ni kan alltid ta del av vårt graderingsreglemente (även om det inte alls handlar  om någon strikt 
hållning på knattegraderingen), men kanske behöver ni kolla upp orden ovan, då kan det vara till 
god hjälp J (https://www.baekdusantkd.se) 

Kom gärna och prata med mig om ni vill veta mer eller bara höra er för. 

Med vänliga hälsningar 
Balli Lelinge, instruktör för knattegruppen med föräldrar, ballilelinge@gmail.com



 


