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Indledning 
I det efterfølgende kan du læse om vejen fra hvidt bælte til gult bælte.  
I hæftet står der beskrevet hvilke trin, der er på vejen igennem det grundlæggende pensum, og hvad man 
skal kunne. Pensummet er udviklet med et afsæt i konkurrencereglerne fra World Karate Federation. Der 
findes 2 konkurrencediscipliner. Kata og Kumite. Hovedmålet i dette hæfte er at give træneren og 
kæmperen en god start indenfor konkurrencedisciplinen Kumite. Hæftet er skrevet til trænere. Men alle 
kan med fordel dykke ned i hæftet, for at gøre sig klogere på de mange timers karate træning, der ligger 
forude. 
 
Udgangspunktet for en ny kæmper 
I Greve Karate er der 4 platforme at starte fra. Det er væsentligt for kæmperens startplacering, om man går 
i børnehave, i skole, eller er voksen. Dvs. Klassetrin og alder er med til at bestemme start platform. I takt 
med at kæmperen bliver ældre eller skifter klassetrin, skifter man ligeledes platform. 
 
De 4 platforme er: 
 

• Kids (4-7 år – Børnehave-børn og 0. klasse) 
• Børn (7-11 år fra 1.-4. klasse) 
• Ungdom (fra 10 år fra 4. klasse) 
• Voksen (fra 14 år) 

 
Den første grad og den næste grad 
I dette afsnit kan du læse retningslinjerne for, hvilken grad man kan opnå ved bestået graduering. 
Hver grad er et trin på rejsen i kæmpernes udvikling af karate kunnen/ færdigheder. Du kan på side 4 se en 
oversigt over graderne i det grundlæggende pensum. Det vil sige startende fra hvidt bælte og frem til gult 
bælte. I nogle karate systemer er den første grad gult bælte. I Greve Karate findes der flere opdelinger, 
inden man når til det gule bælte. Det skyldes flere væsentlige årsager. Der er meget stor aldersspredning, 
og træningsmængde pr. uge er meget forskellig fra platform til platform. Det vil derfor tage længere tid at 
lære.  
 
Den nye grad ved bestået graduering 
Med udgangspunkt i de 4 platforme, er retningslinjerne for, hvad man tildeles, således: 
 
Kids tildeles 1 rød streg pr. graduering til sit hvide bælte, indtil de når max. 7 røde streger. Herefter svarer 
alderen til, de skal på børnehold, såfremt de er startet som 4 årige. Det betyder deres næste grad vil enten 
være 8 røde streger – hvidt bælte, eller hvidgult bælte. Vær dog opmærksom på, at Kids har ikke nogen 
bæltefarver. Bæltefarverne kommer først, når man er på platformen Barn.  
 
Børn tildeles 2 røde streger pr. gang til det hvide bælte, indtil de når 8 røde streger. Herefter starter man 
på kyu og Ho Kyu graderne. Kyu er bæltefarverne og Ho Kyu er bæltefarverne med sorte streger. Har man 
opnået 9. Kyu hvidgult bælte, vil næste trin være 8. Ho kyu, hvidgult bælte med sorte streger osv.  
 
Ungdom tildeles 4 røde streger pr. gang til det hvide bælte, indtil de når 8 røde streger. Herefter starter 
man på kyu og Ho Kyu graderne. Har man opnået 9. Kyu hvidgult bælte, vil næste trin være 8. Ho kyu, 
hvidgult bælte med sorte streger ligesom ved børn. 
 
Voksne kan tildeles enten en hel grad, eller en halv grad ved bestået graduering. Første grad er 9. kyu, og 
næste grad er enten 8. Ho Kyu eller 8. Kyu. 
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Bedømmelsen 
Ved en bestået graduering bliver man efterfølgende tildelt en ny grad. 
Ansvarlige trænere indgår i bedømmelsespanel. Den endelige vurdering foretages af Cheftræner Allan 
Kjærsgaard. 
 
Grader vurderes ud fra 3 parametre.  
 
1 – Aktivitetsniveau 
Træning og stævnedeltagelse er grundstammen for indlæring og udvikling. Der kigges på, hvor meget 
deltageren har været til træning ved hjælp af afkrydsningslister, samt stævnedeltagelse igennem hele 
sæsonen.  
 
1-2 gange træning om ugen på Kidshold giver adgang til 1 rød streg til sit hvide bælte 
1-2 gange træning om ugen (børn/ung/Voksen) giver adgang til enten røde streger eller en halv grad 
2-3 gange træning om ugen giver adgang til en hel grad. (konkurrencehold/ voksenhold) 
 
2 – Engagement  
Deltageren skal til både gradueringen og træningen gøre en indsats.  Der kigges på indstilling. 
En godkendt præstation til gradueringen, kan som tommelfingerregel ikke stå alene. Det skal ses sammen 
med et vedvarende engagement igennem sæsonens træninger. 
 
3 - Fremvisning ved graduering 
Man skal igennem et uddrag af pensum, og der ses på de individuelle færdigheder, når deltageren 
fremviser øvelserne. Der tages hensyn til alder, og dertil svarende fysiske evner og forståelse. 
 
 
Når man får tildelt mindre eller mere 
I helt særlige tilfælde kan kæmpere tildeles mere. Her skal kæmperen score i top på alle 3 parametre. Her 
er træningsmængden en tydelig faktor. Eksempelvis er man på konkurrenceholdet, stiger 
træningsmængden betydeligt. 
I de tilfælde hvor kæmperen tildeles mindre, ses det ligeledes i sammenhæng med de 3 
bedømmelsesparametre. Eksempelvis du er voksen og 9. kyu. Men du passer ikke din træning, og har 
dermed ikke den fornødne træningsmængde. Derfor vil næste grad være 8. Ho Kyu – Hvidgult bælte med 2. 
sorte streger. 
 
 
Påsyning af streger 
Stregerne sys på overfor hinanden - på hver sin bælte-ende. Det vil sige, at har man 2 streger, sidder de 
ikke på samme bælte-ende. Stregerne sys på cirka 5 cm fra bælteenden. Har man flere end 2 streger, syr 
man blot de efterfølgende streger på i en passende afstand. Ca. 1 cm imellem hver. Har man et lige antal 
streger, har man lige mange på hver bælte-ende. 
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GRUNDLÆGGENDE BÆLTEGRADER 
 
Kids grader Børnegrader Ungdomsgrader Voksen grader 
Hvidt bælte 
10. kyu 

 
 
1 rød streg –  
Hvidt bælte  

 
 
2 røde streger –  
Hvidt bælte  

 
 
3 røde streger –  
Hvidt bælte  

 
 
4 røde streger –  
Hvidt bælte  

 
 
5 røde streger –  
Hvidt bælte  

 
 
6 røde streger –  
Hvidt bælte  

 
 
7 røde streger –  
Hvidt bælte  

 
 
Nu skal jeg på 
børnehold, og jeg 
kan enten gå op til 
hvidt bælte med 8 
røde streger eller 
hvidgult bælte. 
 

Hvidt bælte 
10. kyu 

 
 
2 røde streger –  
Hvidt bælte  

 
 
4 røde streger –  
Hvidt bælte  

 
 
6 røde streger –  
Hvidt bælte  

 
 
8 røde streger –  
Hvidt bælte  

 
 
9. kyu  
Hvidgult bælte 

 
 
8. ho kyu  
Hvidgult bælte med 2 
sorte streger 

 
 
8. kyu  
Gult bælte 

 
 

Hvidt bælte 
10. kyu 

 
 
4 røde streger –  
Hvidt bælte  

 
 
8 røde streger –  
Hvidt bælte  

 
 
9. kyu  
Hvidgult bælte 

 
 
8. ho kyu  
Hvidgult bælte med 2 
sorte streger 

 
 
8. kyu  
Gult bælte 

 
 

Hvidt bælte 
10. kyu 

 
 
9. kyu  
Hvidgult bælte 

 
 
8. ho kyu  
Hvidgult bælte med 2 
sorte streger 

 
 
8. kyu  
Gult bælte 

 
 

 
Husk at skiftet til den næste platform 
er afhængig af alder og klassetrin.  
 
Eksempelvis er man startet som Kids, og 
har opnået 1 rød streg. Næste sæson 
skal man i første klasse, og dermed 
rykker man platform fra kids til børn. 
Ved den efterfølgende graduering vil 
kæmperen stige 2 røde streger, i stedet 
for 1.  
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Vejledning til anvendelse af pensummet 
På de efterfølgende sider finder du, alt hvad kæmperne skal lære frem til det gule bælte.  
Start allerførst med at se, hvad det skal ende med. Så kan du danne dig et billede af, hvor dine kæmpere 
skal bevæge sig hen. Selvom du står med de helt små børn, er det vigtigt, at du kan skimte den første 
horisont, også selvom den langt væk. 
 
Pensummet er beskrevet i overskrifter. Det forventes, at du som træner selv tager noter om øvelsernes 
udførelse. Heller Ikke alle grader er nævnt. Dette skyldes blandt andet vores bedømmelseskriterier. 
Fremvisningen alene er ikke nok. Læs dem igen på side 3.  
Ved de grader som ikke er nævnt, skal kæmperen vise forbedringer på det allerede tillærte, samt vise, at 
næste niveau er påbegyndt. Eksempelvis opnår en kæmper graden 8. ho kyu, ved at vise forbedringer på 
graden 9. kyu, og kan vise enkelte ting fra 8. kyu. 
Generelt skal du som træner være opmærksom på, tidligere indlærte teknikker holdes ved lige, og 
videreudvikles sideløbende med de nye ting. 
Så en god tommelfingerregel er, at altid kigge tilbage på de foregående sider, da man som træner kan blive 
bedt om at repetere.  
 
Hvordan skal jeg forstå illustrationerne? 
Til hver grad er der øverst på siden fremhævet særlige fokuspunkter. Disse fokuspunkter er illustreret på 
modsatte side. Dette skaber en synlig opmærksomhed på, hvad der er vigtigt at udvikle - til netop denne 
grad.  
 
Fremvisning og rækkefølge til gradueringen 
Øvelserne er sat i den rækkefølge, man skal fremvise ved gradueringen. 
Vær opmærksom på, at det ikke er samtlige tillærte øvelser, der skal fremvises på dagen til gradueringen. 
Det er et uddrag af pensummet. Det endelige program aftales med cheftræneren. 
 
Øverst ved hver enkelt grad, står der de ting - som der særligt skal holdes fokus på. 
Herefter følger overskrifterne: 
 

• Scoringer 
• Teknikserier 
• Kampserier 
• Kampe 
• Pudemarkeringer 
• Bronzecirkel og planke (Fysiske øvelser) 

 
Ikke alle overskrifter bruges hver gang. Teknikserier benyttes først til det gule bælte. 
Forskellen ligger i, hvad der er fokus på, og hvor man er, i sin udvikling. 
 
Som træner skal du også øve dine kæmpere i at huske titlen på kampserien eller teknikserien. Du finder  en 
samlet oversigt bagerst.  
 
God arbejdslyst! 
 
TEAMWORK MAKES THE DREAM WORK 
  



 6 

  KAMPSTILLING Forreste knæ peger i 
retning af modstander 

(drejet lidt ind) 

Hæle ”let” løftet Hæle er på linje – 
Bagerste fod peger 

væk fra linje 

Overkrop er sidevers 
Bagerste underarm er 

på mave 

Albue er lidt foran krop 
Arm er bukket/ Bøjet 

Hånden er over vandret 

Normal Armposition 

Arm position til angreb 
med forreste hånd 

SLÅ MED DEN BAGERSTE HÅND 
 

Armbevægelse: LIGE FREM OG HELT TILBAGE  
(drej gerne i krop)  

1 2 3 
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1 RØD STREG – HVIDT BÆLTE 
 

Vigtig fokus  
• Kampstilling og normal Arm-position 
• Armbevægelse (lige frem og retur) – Slå med bagerste hånd 
• Forsvar – Parade 

 
 
SCORING 

• Bagerste hånd til krop 

 
KAMPE - 3 x 1 minuts varighed 
 
Pude Markeringer   
Faste og hurtige markeringer  
10/10 Bagerste hånd  

 
Bronzecirkeløvelser (1 omgang) 

10 Squat (Benbøjninger) 
10 Mavebøjninger 
10 planke-håndstand 

10 Rygbøjninger 
10 Afsæt/Hop 

 
Planke – 30 sekunder 
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DEN BAGERSTE HÅND (Stepangreb) 
Fokus: STEP FREM og HOFTETWIST 

STEP FREM  
(med rigtig ben) 

PAS PÅ 
Bagerste fod 
falder frem 

Hoftetwist 
 

Stilling 
Afstand mellem 

fødder 

Hænder klar 
Til angreb og 

forsvar 

Afslut 
Tilbagetræk 

Udtryk 

1 

2 

3 

KOM IGEN  
KONTRA 

Forsvar først 
- Ryk tilbage  + 

Nedadgående parade 

Modangreb 
- Slå den bagerste hånd 

lige efter paraden  

1 
2 

DET BAGERSTE 
BEN 

(Sparkeangreb) 

Fokus: Twist og Bøj – Stræk - Tilbagetræk 
(spark med bagerste ben) 
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2 RØDE STREGER – HVIDT BÆLTE 
 

Vigtig fokus  
• Step frem (bevægelse) og hofte twist (Når du slår bagerste hånd) 
• Angreb – Bagerste Hånd (hoved)  
• Benbevægelse – når du sparker (Bøj knæet – stræk benet og tilbagetræk) 
• Kom igen kontra (Forsvar – modangreb) 

 
 
SCORING 

• Bagerste hånd til hoved  
 
KAMPSERIER 
 

Angriber Forsvarer 
Bagerste hånd til krop (step) Nedadgående parade + stød til krop 

 
KAMPE - 3 x 1 minuts varighed 
I kampene ses angreb med bagerste hånd og ben (krop). Der er parade og 
modangreb. 
 
Pude Markeringer   
Faste og hurtige markeringer  

• 5/5 Dobbelt slag Bagerste hånd  
• 5/5 Bagerste ben front spark til krop  
• 5/5 Bagerste ben cirkelspark til krop 

 
 
Bronzecirkeløvelser (1 omgang) 

10 Squat (Benbøjninger) 
10 Mavebøjninger 
5 Armstrækkere 

3 Reaktionsøvelser 
10 Rygbøjninger 
20 Afsæt/Hop 

 
Planke – 30 sekunder 
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DIREKTE KONTRA 

1 

2 Øjeblikkeligt Modangreb 
- Så snart modstander 
begynder at angribe – 
forsøger du at komme 
først 

Stå klar og vent på at 
modstanderen afslører sit angreb 

DEN FORRESTE HÅND (stepangreb) 
Fokus: 1) Start med bøjet arm  2) STRÆK ARM   3)Træk helt tilbage i siden 

STEP FREM (ej spring) Forreste fod trækkes tilbage 
Armen i ro og nede 
Kroppen er sidevers 

CIRKELSPARK I 
HOVEDHØJDE 

Markering på makkers 
handsker 

 

Høj Parade  
(for slag mod hoved) 
 

Parade for spark 
mod ryggen 

 

STÆRKERE FORSVAR 
MED FORRESTE ARM 

(stepangreb) 
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4 RØDE STREGER – HVIDT BÆLTE 

 

SCORING 
• Forreste hånd til hovedet (stepangreb, ikke spring) 

 
KAMPSERIER 
 

Angriber Forsvarer 
Bagerste hånd til krop (step) Direkte kontra stød til krop 

Spark Bagerste ben til krop (step) Nedadgående parade + spark til krop 
Bagerste hånd til hoved (step) Høj Parade + stød til Hoved 

 
KAMPE - 3 x 1 minuts varighed 
I kampene ses spark mod hoved. Der er parade og modangreb. 
 
Pude Markeringer   
Faste og hurtige markeringer  

• 10/10 Bagerste ben cirkelspark til hovedet (Lander fremme) 
• 10/10 1-2 til krop (stepangreb) 

 
 
Bronzecirkeløvelser (1 omgang) 

10 Squat (Benbøjninger) 
10 Mavebøjninger 
5 Armstrækkere 

3 Reaktionsøvelser 
10 Rygbøjninger 
20 Afsæt/Hop 

 
Planke – 30 sekunder 
 
 
 

Vigtig fokus  
• Direkte Kontra (Øjeblikkeligt modangreb) 
• Den forreste hånd (Stepangreb)  
• Cirkelspark markeres i hovedhøjde 
• Stærkere forsvar med Forreste arm (parade mod kropsspark og slag mod 

hoved) 
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  DIREKTE KONTRA  vs. Forreste hånd 

1 2 
 

Stå klar og vent 
på at 
modstanderen 
afslører sit 
angreb 

Øjeblikkeligt Modangreb 
- Gå lavt 

- Knæ i gulv 
- Hoved til siden 

HÆLSTEP - bevægelsen 

Drej på fod 
- Balance 

Retur Hælstep 

SPARK med Forreste ben 

SPARK med bagerste ben 
(KICK it sparket) 

BAGERSTE HÅND  
til hoved 
Fjern DÆK-ARMEN 
Modstanders forreste arm er i 
vejen. Skub den ned. 
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6 RØDE STREGER – HVIDT BÆLTE 
 

Vigtig fokus  
• Direkte kontra vs. (imod) forreste hånd  
• Fjerne modstanders forreste dæk-arm – inden stød til hovedet 
• Hælstep bevægelsen (ved spark med forreste ben og Kick it bevægelsen) 
• Slå/ spark flere gange (opfølgning) 

 
 
SCORING 

• Bagerste hånd til hoved (imod et dækket mål) 
 
KAMPSERIER 
 

Angriber Forsvarer 
Forreste hånd til hoved (step) Direkte kontra stød til krop 

 
KAMPE - 3 x 1 minuts varighed 
I kampene ses angreb med forreste hånd og kombinationer. Der ses også 
modangreb (direkte og kom igen kontra) 
 
Pude Markeringer   
Faste og hurtige markeringer  

• 5/5 1-2-3 slag kombination 
• 30 sekunder Bagerste ben (Kick it sparket) 
• 30/30 sekunder Forreste ben mave, hælstep, forreste ben hovedhøjde 

(samme ben 30 sek) 
 
Bronzecirkeløvelser (1 omgang) 

12 Squat (Benbøjninger)/ Lunges uden hop 
10 Mavebøjninger 
5 Armstrækkere 

3 Reaktionsøvelser 
10 Rygbøjninger 
20 Afsæt/Hop 

 
Planke - 1 minut 
 
 
  



 14 

 
  Omvendt cirkelspark 

 

Markering med 
undersiden af foden imod hoved 

Høje spark markeres 
ved hoved 

 

Forsvar med krydsparade (med den bagerste hånd) 
 

Parér med din bagerste hånd 
Modstander holder din forreste arm nede 

Når modstander laver tilbagetræk, 
er der plads til modangreb 

1 2 

Forsvar imod spark til 
maven (ikke ryg) 

 

Begge kæmpere har maven den samme 
retning. Når man kigger på sin modstander, 

er det som at kigge i et spejl. 

”Stå Spejl” 
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8 RØDE STREGER – HVIDT BÆLTE 
 

Vigtig fokus  
• Omvendt cirkelspark – Markering med undersiden af foden imod hoved 
• Høje spark kan markeres ved siden af hoved 
• Forsvar med krydsparade (med den bagerste hånd) 
• ”Stå Spejl” (Hvad vil det sige?) 
• Forsvar imod spark til maven (ikke ryg) 

 
 

 
SCORING 

• Almindeligt cirkelspark til hovedet (Både med forreste og bagerste ben) 
• Omvendt cirkelspark til hovedet (Både med forreste og bagerste ben) 

 
KAMPSERIER 
 

Angriber Forsvarer 
Bagerste hånd til hoved (step) Krydsparade parade + stød til Hoved 
Cirkelspark til maven (stå spejl) Dæk parade + spark til krop 

 
KAMPE - 3 x 1 minuts varighed 
Der ses nu i større grad forberedelse inden angreb. Man aflæser og skaber åbninger 
med finter. 
 
Lille pude (Lette og hurtige markeringer)  
1 minut: Spark til krop eller hoved og 
der følges op med slag til hoved 
(forreste eller bagerste hånd) 

Stor pude  Hårde markeringer (stående) 
30/30 sek. Bagerste hånd (non stop) 
30/30 sekunder Bagerste ben (non stop) 

 
Bronzecirkeløvelser (1 omgang) 

4 Liggende Kropshævninger 
12 Squat (Benbøjninger) 
12 Mavebøjninger 
6/6 Lunges samme ben uden afsæt 

8 Armstrækkere 
4 Reaktionsøvelser 
12 Rygbøjninger 
25 Afsæt/Hop 

 
Planke - 1 minut 
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  Flyver (Løbeangreb)  

 Fokus: Slå-Nå-Gå 

• Bagerste hånd starter 
• Forreste arm dækker 
• Skub fra bagerste ben 
• Læn frem 

• Bagerste hånd når mål 
• Bagerste fod er løftet 
• Krop læner frem  
• Forreste arm holder 

modstanders arm nede 

• Stød arm trækkes retur 
• Du laver løbeskridt 
• Træd forbi og land yderst 

Forreste hånd (Springangreb)  
 

• Stræk arm ud 
• Krop læner frem  
• Bagerste fod er løftet 

• Forspænd i bagerste ben 
• Sæt af og løft forreste fod 
• Start armbevægelsen 

UDGANG 
• Tilbagetræk og armen frem igen 

til dæk forsvar 
• Bagerste ben lander fremme 
• Forreste fod trækkes skråt bagud 

Fokus: Nå længere - Udgang 



KUMITE 
GRUNDLÆGGENDE PENSUM 

 

Udviklet af Allan Kjærsgaard 
Version Januar 2019 

 

17 

9. KYU – HVIDGULT BÆLTE 
 

Vigtig fokus  
• ”Slå – Nå – Gå” ved Løbeangreb (Start med hånden, ikke benbevægelse) 
• Spring for at nå længere, når man laver forreste hånd (ikke step) 
• Udgang efter springangreb(Forsvar) 
• Forsvar på omvendt cirkelspark  

 
 
SCORING 

• Flyver (Løbeangreb) 
• Forreste hånd (Spring angreb) 

 
KAMPSERIER 

 
Angriber Forsvarer 

Omvendt Cirkelspark til Hoved Dæk parade + valgfrit modangreb 
 
KAMPE - 3 x 1 minuts varighed 
Man ser nu at kæmperne forsøger at lukke afstand til modstanderen med 
fintebevægelser eller angreb inden det ”rigtige” angreb. 
 
Lille pude  
Lette og hurtige markeringer  
1 minut Spark/ Slag 

Stor pude   
Hårde markeringer (stående) 
30/30 sekunder Bagerste ben/ eller hånd 

 
Bronzecirkeløvelser (1 omgang) 

4 Liggende Kropshævninger 
12 Squat (Benbøjninger) 
12 Mavebøjninger 
6/6 Lunges samme ben uden afsæt 

8 Armstrækkere 
4 Reaktionsøvelser 
12 Rygbøjninger 
25 Afsæt/Hop 

 
Planke - 1 minut 
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Sidespark Baghånds-slaget 

DUK (forsvar) + infight slag 

FORRESTE HÅND vs.  KOM IGEN KONTRA 

FORSVARER: 
• ”Fang” forreste hånd 
• Træk tilbage 
• Skub arm ned 

ANGRIBER: 
• Armen op og dæk dig 
• Træk baglæns skråt ud efter dit spring 

Sænk armen og drej ind inden du 
slår med bagsiden af hånden 

Stå helt med siden til, og stræk benet lige 
frem. Ram med underside af fod. 

1 

1 2 

2 
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8. KYU – GULT BÆLTE 
 

Vigtig fokus  
• Sidespark på pude 
• Baghånds slag (Forreste hånd markerer med bagsiden af hånden) 
• ”Dukke” forsvar (på flyver og opfølgning med Infight slag) 
• Kom igen kontra på springangreb 
• Fodplacering ved landing (indgangslinjer ved normal og spejl stilling) 
 

 
TEKNIKSERIE 

• Bagerste hånd  
• Bagerste Ben  
• Forreste Ben 

 
KAMPSERIER 
 

Angriber Forsvarer 
Forreste hånd til hoved (step) Kom igen kontra stød til hoved 

Baghånds slag (Spejl/ Spring angreb) Kom igen kontra stød til hoved 
 
KAMPE - 3 x 1 minuts varighed 
Der er bred anvendelse af almindelige slag og spark dueller.  
(Se de grundlæggende kampserier) 
 
Lille pude  
Lette og hurtige markeringer  
(I bevægelse) 
1 minut spark + 1 minut slag 

Stor pude  Hårde markeringer (stående) 
10/10 Sidespark til krop (forreste  ben)  
30 sekunder bagerste hånd x 2 
30 sekunder bagerste ben x 2 

 
Bronzecirkeløvelser (1 omgang) 

6 liggende Kropshævninger 
15 Squat (Benbøjninger) 
15 Mavebøjninger 
8/8 Lunges samme ben uden afsæt 

10 Armstrækkere 
6 Reaktionsøvelser 
15 rygbøjninger 
30 Afsæt/Hop 

 
Planke - 1 minut 
 



 20 

KAMPSERIERNE 
 

 Step-angreb 
Nr. Angriber Forsvarer 
1 Bagerste hånd til krop Nedadgående parade + stød til krop 

2 Bagerste hånd til krop Direkte kontra stød til krop 

3 Bagerste hånd til hoved (Flyt for. arm) Krydsparade m. Bag. hånd + stød til hoved 
 

Spring-angreb 
Nr. Angriber Forsvarer 

1 Forreste hånd til hoved Nedadgående parade + stød til Hoved 

2 Forreste hånd til hoved Direkte kontra stød til krop 
 

 Løbe-angreb 
Nr. Angriber Forsvarer 

1 Flyver til hoved Dukke + infight stød til Hoved 
 

Sparke-angreb med Bagerste ben 
Nr. Angriber Forsvarer 

1 Frontspark med bagerste ben til krop Nedadgående parade + spark til krop 

2 Cirkelspark med bagerste ben til krop Nedadgående parade + spark til krop 

3 Cirkelspark med bagerste ben til Hoved Udadgående parade + spark til hoved 

4 Omvendt Cirkelspark med bag. ben til Hoved Indadgående parade + spark til hoved 
 

Sparke-angreb med Forreste ben (Hæl-step) 
Nr. Angriber Forsvarer 

1 Cirkelspark med forreste ben til krop Nedadgående parade + stød til hoved 

2 Cirkelspark med forreste ben til Hoved Indadgående parade + stød til hoved 

3 Omvendt Cirkelspark til Hoved Udadgående parade + stød til hoved 
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TEKNIKSERIERNE 
 

Bagerste hånd 
1. Bagerste hånd (maven)  
2. Bagerste hånd (hovedet) 
3. Dobbelt bagerste hånd (mave-hoved) 
4. Dobbelt bagerste hånd (hoved-hoved) 
5. Flyver  

Makker er statue. Det betyder man skifter 
imellem at stå almindeligt og spejl.  
Benskift imellem hvert angreb. Hver teknik 
køres til begge sider, inden man laver næste 
teknik. 

 
 

Bagerste ben  
1.  Front spark (mave) 
2. Cirkelspark (mave) 
3. Cirkelspark (hoved) 
4. Omvendt cirkelspark (hoved) 
5. Sidespark (krop)  

Makker er statue. Benskift – retur hælstep 
imellem hvert angreb. Hver teknik køres til 
begge sider, inden man laver næste teknik 
 

 
 

Forreste ben  
1.  Cirkelspark (mave) 
2. Cirkelspark (hoved) 
3. Omvendt cirkelspark (hoved) 
4. Sidespark (krop) 

Makker er statue. Alle angreb køres med 
samme side, inden der skiftes ben. 
Sparket køres med hælstep. 
 
 

 
 

 


