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Kære	  dan	  kandidat	  

Vi	  har	  blandt	  klubbens	  højest	  graduerede	  (gradueringspanel)	  arbejdet	  på	  en	  danprocedure,	  som	  skal	  
sikre	  forventningsafstemning,	  gennemskuelighed,	  afklare	  rollefordeling	  og	  mindske	  risikoen	  for	  
misforståelser	  i	  forbindelse	  med	  dan	  indstilling	  og	  hele	  forløbet	  frem	  mod	  graduering.	  Dette	  tiltag	  er	  
således	  lavet	  for	  at	  hjælpe	  dig	  bedre	  igennem	  forløbet	  frem	  mod	  din	  dangraduering.	  

Er	  du	  i	  tvivl	  om	  ting	  i	  nedenstående,	  så	  kontakt	  din	  instruktør,	  som	  kan	  hjælpe	  dig	  med	  processen.	  
Du	  kan	  også	  bede	  din	  instruktør	  om	  hjælp	  til	  at	  udfylde	  dangraduerings	  formularen.	  
	  
Vi	  har	  udarbejdet	  danproceduren	  med	  ansvarsområder	  for	  hhv.	  din	  instruktør	  og	  for	  
gradueringspanelet.	  	  Nedenfor	  kan	  du	  se	  hvad	  dit	  ansvar	  er	  i	  forbindelse	  med	  dan	  forløbet:	  

Kandidatens	  ansvar:	  
Det	  er	  kandidaten	  der	  med	  ønske	  om	  graduering	  starter	  processen.	  Kandidatens	  ansvar	  er:	  

- I	  god	  tid	  at	  udfylde	  og	  indsende	  ønsket	  om	  en	  dangraduering.	  I	  god	  tid	  er	  ca.	  1	  år*	  før	  datoen	  
for	  den	  påtænkte	  dangraduering.	  Vedhæftede	  formular	  skal	  udfyldes	  og	  indsendes	  på	  mail	  til:	  
dangraduering@moosa.dk.	  Herefter	  modtager	  du	  som	  kandidat	  besked	  fra	  
gradueringspanelet,	  som	  vurderer	  alle	  ønsker	  ud	  fra	  en	  helhedsvurdering.	  

- Selv	  at	  gøre	  sig	  bekendt	  med	  de	  aktuelle	  CV	  gradueringskrav	  og	  –form.	  	  
- At	  holde	  sig	  informeret	  om	  datoer	  for	  indstilling,	  dangradueringskursus	  og	  graduering,	  samt	  

at	  formalia	  vedr.	  indstillingen	  er	  overholdt	  (f.eks.	  kurser,	  billeder	  og	  betaling**).	  
- At	  være	  på	  et	  teknisk	  niveau	  der	  gør	  det	  realistisk	  at	  blive	  klar	  til	  graduering.	  
- At	  have	  en	  regelmæssig	  træningsindsats	  på	  ens	  hold	  minimum	  6	  mdr.	  før	  ønske	  om	  

dangraduering	  afgives	  og	  efterfølgende	  frem	  mod	  indstilling,	  dangradueringskursus	  og	  
graduering.	  Der	  bør	  fokuseres	  væsentligt	  på	  taekwondo	  træning,	  og	  anden	  træning	  bør	  være	  
supplerende	  træning.	  4	  ugentlige	  taekwondo	  træninger	  opfattes	  som	  vedligehold	  og	  er	  ikke	  
som	  tilstrækkeligt	  i	  forbindelse	  med	  et	  danforløb.	  I	  antal	  af	  træninger	  indgår	  holdtræninger,	  
specialtræninger	  og	  selvtræning	  specielt	  med	  fokus	  på	  de	  tilbagemeldinger	  der	  gives	  på	  
formularen.	  

- I	  god	  tid	  at	  sikre	  afholdelse	  af	  Moo	  Sa	  fysisk	  test	  og	  poomsae	  Bikak.	  Fra	  4.dan	  poomsae	  
Hanryo.	  Moo	  Sa	  fysisk	  test	  vedhæftet.	  Skal	  afholdes	  inden	  danfortræning.	  

*)	  	  	  I	  2015	  accepteres	  at	  denne	  frist	  overskides.	  
**)	  Klubben	  yder	  50%	  støtte	  til	  tilmeldingsgebyret.	  Egenbetaling	  overføres	  til	  klubbens	  konto	  i	  Nordea	  	  
	  	  	  	  	  	  	  2640	  –	  6263	  512	  306	  når	  indstilling	  er	  indsendt	  til	  CV.	  
	  
	  
Vedhæftet	  følger	  Dangraduerings	  formular	  og	  kommende	  indbydelse	  til	  CV	  dankursuser	  2015.	  Moo	  
Sa	  fysisk	  test	  kan	  downloades	  på	  moosa.dk	  
	  
Vi	  håber	  du	  får	  et	  godt	  forløb	  og	  ønsker	  dig	  held	  og	  lykke	  med	  arbejdsindsatsen.	  
	  
Med	  venlig	  hilsen	  
	  
Moo	  Sas	  Gradueringspanel	  


