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Drømmen om en orient
Gjennom trening av
styrke, smidighet,
koordinasjon og
balanse sikter
Taekwondo- utøverne
seg inn mot å bli et
bedre menneske.
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Selvtillit, selvkontroll og selvdisiplin. Det var grunnsetningene
Master Ragnar lærte da han
begynte med Taekwondo for 23 år
siden. I dag er det han som lærer
bort kunsten til unge, håpefulle
utøvere i Sør-Østerdal.
– Taekwondo har hjulpet meg å
bli mykere, mer bevegelig og mer
sikker på meg selv, forteller han.
Master Ragnar startet for to og
et halvt år siden eget Taekwondo
studio i Elverum. I løpet av kort tid
fikk han med seg 70 nye medlemmer, og på det meste telte Beak
Mae Elverum 135 medlemmer. I
dag er det rundt 85 medlemmer.
På sikt er drømmen at han skal
kunne leve av å drive med instruksjon i kampkunst.
Taekwondo, Taekwon-Do eller
Taekwondo, transkriberes på flere
måter, men betyr i essens fot- og
håndkunst. Ifølge Master Ragnar
er Taekwondo en kampkunst, og
ikke en sport.
– At Taekwondo har blitt tatt
opp som en OL-grein har gjort at
det har blitt en sport. Men mange
av disse utøverne kan bare sporten, sier han.
TAEKWONDOM SOM MASTER
Ragnar praktiserer det er en like
mye en selvforsvarsteknikk som
kampkunst. Det er også en meditasjonsform. En måte å tenke og
leve på.
Om det faller ungene i hu som
begynner med Taekwondo, er ikke
sikkert. I hvert fall ikke i disse
dager der kampsport på ny har
blitt aktualisert med remaken av
filmen Karate Kid.
– Jeg tror nok at mange av
ungene som begynner hos oss
gjerne vil kunne imponere i skolegården, men det lærer vi dem at
de ikke skal gjøre, sier Master Ragnar.
Det er der grunnsetningene om
selvtillit, selvkontroll og selvdisiplin som han lærte da han begynte
med Taekwondo i en alder av 22 år
kommer inn.
– Vi har ikke fokusert så mye på
dem den siste sesongen, men vi vil
nok fokusere mer på dem igjen,
sier han.
Det ideelle er at utøverne ikke
bruker sine ferdigheter utenfor
klubbens Dojang. Dojang er navnet man innen noen av de asiatiske kampkunstene bruker om en
treningshall som er dedikert til
kunsten.
Do betyr «vegen» eller «kunsten» og jang betyr «plass». Med
andre ord er en Dojang en plass
viet kunsten Taekwondo.
TJUEFIRE ÅR ER gått siden Master Ragnar begynte å trene Tae-

POOMSE: Ulike posisjoner i et
mønster av bevegelse. Her
viser Ragnar «Joombi seogi».

POOMSE: Apkoobi area
makki.

POOMSE: Mo seogi me
joomook nareyo chigi

POOMSE: Ap chagi
kwondo. Tre og et halvt år etter at
han begynte å trene fikk han sitt
svarte belte. I 2008 fikk han tittelen
5. Dan, som er en del av gradssystemet man finner innen Taekwondo.
Taekwondo er en koreansk
kampkunst som har sine røtter
mange hundre år tilbake. Siden
50-tallet har denne spesielle formen for kampkunst vært kjent
under navnet Taekwondo. Det var
først på 1970-tallet at denne
kampformen kom til Norge.
Som kampsport er denne grei-

UTVIDER TILBUDET: Ragnar Furuli satser stort på Teakwondo i Sør-Østerdal.
nen kjent for sine akrobatiske beinteknikker. I rundt sytti prosent av
teknikkene bruker man føttene, og
de resterende trettiprosentene bruker man forskjellige slagteknikker.
Det er to hovedretninger innen
Taekwondo, en er knyttet til World
Taekwondo Federation (WTF) og en
knyttet til International TaekwonDo Federation (ITF).
DETTE ER TO retninger som skiller
seg fra hverandre både når det gjelder teknikk, mønster og konkurran-

sereglement, og de har status som
egne seksjoner i Norges Kampsport
Forbund. Slag, spark og blokkeringer er viktige elementer i taekwondo. Det er i hovedsak to ulike
konkurranseformer i taekwondo –
mønster og kamp.
Mønster er et innøvd program
som er relativt krevende teknisk og
som brukes innen oppvisning
I kamp møter man en motstander og konkurrerer mot denne. Den
som får inn flest treff på motstanderen vinner kampen. Det er innen

denne greinen de største forskjellene innen Taekwondo er. ITF praktiserer semikontakt, mens WTF
praktiserer fullkontakt. Det er den
siste konkurranseformen som har
utviklet seg til å bli en OL-grein.
BEAK MA ER navnet på klubben
som Master Ragnar driver i Elverum.
I tillegg til avdelingen i Elverum, er
det etablert en avdeling av Beak Ma
på Rena, og en annen er under etablering på Koppang.
Beak Ma Elverum har egne loka-

