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Sortbælte Graduering 

SHIAI KARATE 
 

Regler, krav og retningslinjer for Sortbæltegraduering op til 3. dan 

 

Gældende fra 2013 

 

Aldersgrupper og sortbæltegrader 

 

1.dan 

12-13 år Børne sortbælte (Kakyu - Dan) 

14-15 år Kadet sortbælte (Chukyu - Dan) 

16-17 år Junior sortbælte (Jokyu - Dan) 

Fra 18 år og opefter Senior sortbælte (Shodan) 

 

2. dan 

Minimum 20 år og opefter (Nidan) 

 

3. dan 

Minimum 23. år opefter (Sandan) 

 

Når man er ungdoms-sortbælte (Under 18 år) 

Man følger klasserne Børn (Kakyu) 12-13 år, Kadet (Chukyu) 14-15 år og Junior (Jokyu) 16-17 år. 

Dvs. når man fylder år i den næste klasse, går man igen til graduering, og får opgraderet sin grad til 

næste aldersklasse. Det samme skal opnås igen i forbindelse med antal træningslektioner og 

stævnedeltagelse inden du kan indstilles til graduering. 

Man kan ikke springe en ungdomsgrad over, med mindre det skyldes særlige lejligheder.(eks. 

Sygdom, uddannelse, særlige stævner m.m.) 

 

Røde streger på det sorte bælte 

Det sorte bælte markeres med røde streger til og med junior. Det gøres for at vise, at man bærer 

en ungdomsgrad. Når man er senior sortbælte, er der ingen streger på bæltet, uanset om man er 

1., 2. eller 3. dan osv. 

 

 

Tilmelding og priser  

Der skal udfyldes en tilhørende blanket, og tilmelding sker senest en måned før gradueringen. 

 

1 dan 400,- kr. 

2 dan 500,- kr. 

3 dan 600,- kr. 

 

Ungdomsopgradering (når man allerede er sortbælte) fra barn til kadet, fra kadet til junior: Pris 

100,- kr. 
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COACH - LINJEN 
 

Alder og grad 

Minimum 16 år og 1. kyu 

 

Antal træningsgange 

Ved træning 2 gange ugentligt skal perioden mellem 1. kyu og 1. dan være minimum 1 år uden 

afbrydelse. Fra 1. dan til 2. dan – 2 år, og fra 2. dan til 3. dan – 3 år. På coachlinjen kan et fastlagt 

antal træningsgange erstattes med timer hvor udøveren fungerer som træner. 

 

Træner test 

Udøveren trækker et emne, og med mindst en dags forberedelsestid - skal udøveren undervise et 

givent hold ud fra det givne emne. 

 

Coach test 

Udøveren fungerer som coach til et eller flere aftalte stævner. 

 

Kun ved at bestå begge test, gives der adgang til gradueringen 

 

Særligt 

Denne linje er for udøveren der vil gå træner-vejen. Der lægges vægt på at udøveren udvikler sine 

evner som træner og stævnecoach – Både ved at deltage aktivt i træning, samt være træner og 

coach til stævner.  

 

 

DEN FYSISKE LINJE 
 

Alder 

Minimum 16 år og 1. kyu 

 

Antal træningsgange 

Som ved atlet. 

 

Fysisk test 

Udøveren testes i fysisk udholdenheds-styrke som et led af den samlede graduering. 

Fysiske test indeholder løbetest og modificeret bronze cirkel. 

Kun ved at bestå testen, gives der adgang til gradueringen 

 

Særligt 

Udøvere der vælger den fysiske linje, forventes at forberede sig fysisk ved siden af den normale 

træning. Der lægges vægt på at udøveren er i fortrinlig god fysisk form.  

 

. 

Sortbælte Graduering 

Denne folder - Sortbælte Graduering - skal ses i sammenhæng med det øvrige 

gradueringsreglement. Dvs. regler vedr. påklædning, udstyr, tilmelding, afvikling etc. er ligeledes 

gældende til sortbæltegradueringen. 

 

Inden sortbæltegradueringen 

Man skal vælge en sortbælte-linje, og sætte sig ind i de krav der stilles. Krav og prøver skal 

honoreres inden deltagelse i den endelige sortbælte graduering. 

Man skal vurderes egnet eller mulig egnet ved en forgraduering, inden man kan gå til sortbælte 

graduering. Det er IKKE en selvfølge, at bare fordi man opfylder adgangskrav, man derfor er 

vurderet klar.  

Alle skal ligeledes bestå den skriftlige prøve inden. Denne laves til en forgraduering.  

 

Forgraduering og sortbæltegraduering- informationsmøde 

Alle der er minimum 1. kyu er velkomne til sortbælte-informationsmøde som finder sted i 

forbindelse med sæsonens forgraduering.  

Har udøveren mulighed for at opfylde linjens adgangskrav ved næst kommende graduering, kan 

man deltage ved en forgraduering. Er man i tvivl om, man kan deltage ved forgradueringen, bedes 

man kontakte Allan Kjærsgaard. 

 

Til sortbæltegradueringen 

Ved den endelige dangraduering, skal man bestå den tekniske og taktiske del, før det giver adgang 

til den fysiske og mentale del i gradueringen.  

 

Sortbælte – linjer 

 

ATLET - LINJEN 
 

Alder og grad 

Minimum 12 år og 1. kyu. 

Er du under 16 år kan du kun blive gradueret sortbælte på denne linje. 

 

Antal træningsgange 

Ved træning 2-3 gange ugentligt skal perioden mellem 1. kyu og 1. dan være minimum 1 år uden 

afbrydelse. Fra 1. dan til 2. dan – 2 år, og fra 2. dan til 3. dan – 3 år. 

 

Kamp-erfaring 

Du skal have kæmpet mindst 10 stævnekampe i den pågældende aldersklasse i perioden fra din 

sidste graduering til den kommende. 

 

Særligt 

Atlet linjen er målrettet de stævneaktive. Udøveren tilegner sig sin kunnen igennem træning og 

konkurrence. På atlet linjen lægges der særligt vægt på udøverens evne til at udføre af teknik, 

uden de fysiske evner sætter en begrænsning. I børnegrupperne forventes et teknisk repertoire, en 

taktisk kampforståelse, fysisk form, og en mental indstilling der svarer til toppen af kæmpere på 

talentcenterniveau. Fra 14 år forventes et niveau der svarer til en landsholdskæmper. 

 


