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Graderingsinformation  
 


Bokning till din gradering gör du elektroniskt via www.timecenter.se/mingradering/  

När du bokar skriver du ditt fullständiga namn och personnummer samt den grad eller den färg du redan


 har på ditt bälte i meddelande rutan längst ner.

tex: ” jag har 6 kyu” eller ”jag har grönt bälte”


Graderingsavgift för barn 
Gradering till alla röda bälte kostar 400kr ( 13 -11 Kari )  Bälte och diplom ingår  

Gradering till vitt/svart streck 400kr ( -10 kari ) bälte, diplom, Plus 200:- för en Graderingsbok.

Gradering till tvåfärgade barnbälte ( kari grad ) 400kr ( Bälte och diplom ingår )


Avgiften skall vara förbetalt innan graderingen börjar. 

Gärna till angivet Swish nummer eller Bg-nummer på sidan längst ner. 


Graderingsavgift för alla som tränar i vuxengruppen:  
(400kr 9-4 kyu) - (500kr 3 kyu) - (600kr till 2 kyu) - (700kr till 1 kyu) - (1200kr 1 dan)


Kom i god tid innan den utsatta graderingstiden och anmäl din närvaro i receptionen.

För att det ska gå till så smidigt som möjligt och för att slippa väntetid ber vi dig att boka i god tid via 

anvisad bokningssida. Kontrollera så att du har ditt Budopass redo samt att avgiften är betald. 

 ( Bälte ingår inte i graderingsavgiften för vuxna endast diplom )


BUDOPASS

f om januari 2015 är det obligatoriskt att ha ett SKKA - Budopass för alla som graderar. 

 
Alla som graderar till Vitt/svart bälte från 8 år måste ha ett SKKA-Budopass. Gäller ej barn under 8 år.


Det köper du i receptionen eller så beställer du via vår hemsida. Budopass kostar 200 kr 
 

Ditt Budopass är personligt och du behöver det till varje graderingstillfälle.  

 

Graderingstekniker & mer information  
 Hittar du på hemsidan under fliken graderings-info / Inget krav för barn mellan 5-7 år


För mer info ring 0733-900832 eller mejla till info@taiso.se eller läs mer på ahuskarateklubb.se


SWISH 123 517 6409 ELLER BANKGIRO 518-8495

http://ahuskarateklubb.se
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Graderingsbestämmelser 
Shin Gi Tai Kase-ha Karate-do Association 

Åhus Karateklubb

1. Att du är medlem i en klubb som tillhör SKKA
2. Att du har erlagt medlems/träningsavgift
3. Att du har tränat det antal timmar som krävs
4. Att du fått godkännande av din sensei
5. Att du uppnått den skicklighet som krävs för den aktuella graden
6. Att du följer klubbens och organisationens bestämmelser och 

förordningar.  

 
När du ställer upp

1. Du skall ha en korrekt och ren gi/dräkt med klubbens/
organisationens märke, inga andra märken eller smycken är 
tillåtna.

2. Du skall vara ren, klippta naglar och se välvårdad ut.
3. Du ska ha det bälte som du erhållit vid din senaste gradering.
4. Du ska uppträda respektfullt, lugnt och vara ett föredöme för 

andra.
5. Du ska inte kontakta andra, lämna dojo, dricka eller äta något 

under en pågående gradering.  
 
 
  Det här måste du känna kunna till inför varje gradering

1. Hur du bär din gi.
2. Hur man korrekt knyter sitt bälte.
3. Hur och när man bugar.
4. Namn på de tre mästarna.
5. Du ska veta vad karate-do betyder och vad det står för.
6. Du ska kunna Dojo Kun.
7. Du ska kunna betydelsen av Shin Gi Tai.
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Vuxen 
grad  
Kyu

Barn 
grad  
Kari

Färg 
 på bältet

Bältes  
Markering

Budo 
pass 

Krav på tränings- 
timmar 

 för en godkänd  
SKKA  

instruktör 
Vuxna / Barn 

Obligatoriska 
klasser som  

sempai 
Minsta 
 Ålder 

Graderings- 
avgift 

13 Nej 10 6 400:-
12 Nej 10 400:-
11 Nej 10 400:-

9 −10 I ja 30/10 8 400:-
10 ja 15  400:-
−9 ja 20  400:-

8 8  ja 30/20 400:-
−8 ja 20 400:-

8 ja 20 400:-
7 7 ja 30/20 400:-

7 ja 20  400:-
−6 ja 20 400:-

6 6 ja 30/20 400:-
−5 ja 20  400:-

5 ja 20 400:-
5 5 I ja 30/20 400:-
4 4 II ja 30  400:-
3 I ja 30 10 14 500:-
2 II ja 40 15 15 600:-
1 III ja 50 50 16 700:-
1               Sho dan ja 150 50 18 1200:-
2             Ni dan ja 300 100 1200:-
3               San dan ja 600 100  1200:-
4               Yon dan ja PREK 100  1200:-
5              Go dan ja PREK  1200:-
6                  Roko dan ja PREK  
7                    Shichi dan ja PREK  
8                    Hachi dan ja SHIHAN  

SKKA gradbeteckning 

Till varje svart bälte (dan grad) gäller det antal år mellan graderna som den graden du vill gradera dig 
till.  T ex Ni dan minimun 2 år efter att du tagit Sho dan. Plus att du aktivt instruerar som sempai 
(karateinstruktör) samt tränar både på din klubb, på egen hand och enskilt med en SKKA godkänd 
sensei. 


