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Traditional Taekwondo Union - Dobok
Det er med glæde at kunne 
præsentere prisliste og bestill-
ingseddel på de nye TTU 
dobok

Dragtenes udseende stammer 
fra General Kim Yeo On ( 1596 
- 1665). Hans grav blev åbnet i 
2001 – og her blev der fundet 
kampkunst dragter og 
uniformer. Ud fra disse glemte 
uniformer stammer de nye 
TTU dobok, i fin harmoni med 
traditionel koreansk kultur 

Alle dobok er med snøreluk indvendigt ved armhulen på venstre arm, som på den 1. generation af 
TTU doboks, men nu også med et forstærket snøreluk udenpå foran højre bryst.
Doboks kommer med en tynd hvid stribe langs revers på den sorte overdel og en sort stribe på hvid 
revers på kodanja dobok.

Kup dobok kommer i tyndt hvidt bomuld/polyester stof.
Børne kup dobok kommer med elastik i livet, mens voksen kup bliver med binding i livet.

Alle dobok leveres fra Korea med et påsyet TTU mærke på brystet. 

Den flotte krave, sikrer at doboken ikke står åben under træning, hvilket gør at damer kan træne uden 
t-shirt.

Overtræksdragten har to lommer, snøreluk indvendigt ved armhulen på venstre arm, som på 1. gen-
eration af TTU doboks, samt en knyttet knudelukning udvendigt.

9. - 1. kup - Blå Bae Ja (overtræksdragt)
1. - 3. dan - Rød/brun Bae Ja (overtræksdragt)
4.  - 7. dan - Grå Bae Ja  (overtræksdragt)
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Kup dobok er lavet af tyndt hvidt 
bomuld/polyester stof som en 
almindelig dobok.

Børne kup dobok kommer med 
elastik i livet, mens voksen kup 
kommer med en binding.

TTU kup dobok

Kup

Flot Bae Ja til kup.  Overdragten er 
i blå farve og med TTU kup mærke 
på brystet.

TTU kup doboken er i hvid farve og 
med TTU kup mærke på brystet.  
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Yudanja dobok kommer som sort 
overdragt og hvide bukser lavet af 
bomuld/polyester stof.

TTU Yudanja dobok

Yudanja

Yudanja dragten har TTU yudanja 
mærke på brystet.

TTU yudanja Bae Ja er i 
rød/brun farve og har TTU 
yudanja mærke på brystet.
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Kodanja dobok kommer som hvid 
overdragt og sorte bukser lavet af 
bomuld/polyester stof.

TTU Kodanja dobok

Kodanja

Kodanja dragten har TTU kodanja 
mærke på brystet.

TTU kodanja Bae Ja er i grå farve 
og har TTU kodanja mærke på 
brystet.
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Info

Kup
Yudanja
Kodanja

Bestilling sendes (helst klubvis) til:

TTU President Allan Olsen på: 
president@ttu.no Bestillingerne bliver 
herefter omg. iværksat

Bestillingen vil blive sendt direkte til 
klubben fra Korea. 

Bestillingen skal indeholde følgende 
informationer:

Klub:
Leveringsadresse:
Land:
Kontaktperson:
Email:
Tlf. 

Antal dobok, samt størrelser.

TTU styret håber, at alle TTU klubberne 
går i gang med at lave bestillinger, så de 
fleste TTU medlemmer, i løbet af kort tid, 
kommer i gang med at bruge de nye 
flotte dobok og overtræksdragter.

Model  Str.                    Pris 
                  
Master dragt  L                1.320,00 
   XL                1.320,00 
    XXL                1.320,00 
Flyfragt  XXL               1.540,00 
Flyfragt  210                1.540,00 
  
Dan dragt  S                1.320,00 
   M                1.320,00 
   L                1.320,00 
    XL               1.320,00 
    XXL                1.320,00 
Flyfragt  XXL                1.540,00 
   
Kup dragt  S                      659,00 
    M                      659,00 
   L                      725,00 
    XL                      749,00 
    XXL                      849,00 
Børne   S                      489,00 
   M                      489,00 
   L                      439,00 
       
Master Bae Ja M                      798,00 
   L                      798,00 
   XL                      798,00 
Dan Bae Ja  S                      798,00 
   M                      798,00 
   L                      798,00 
   XL                      798,00 
Kup Bae Ja  S                      698,00 
   M                      698,00 
   L                      698,00 
   XL                      698,00 
Børne Bae Ja  S                      439,00 
   M                      439,00 
   L                      439,00 
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