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Promotion Dan grad 
 

Promotion til Dan er en tildeling av ny grad uten at kandidaten gjennomfører en full teknisk 

gradering. Kandidaten må likevel gjennomføre en enkel test bestående av; 

- Basic 

- En valgfri Wasa 

- En Pinan kata 

- En spesialkata    

I vurderingen vektlegges også treningstid, lojalitet, innsats, helse og alder.  

 

 

Promotion 1 Dan.  

Trent Wado Ryu i minimum 20 år 

Trent Wado Ryu i 15 år og andre kampsporter i minimum 10 år 

 

Promotion gjelder til 2 Dan.  

Trent /undervist Wado Ryu i minimum 5 år fra siste gradering/promotion 

Og ellers oppfylle samme krav som i graderingskriterier DAN 

 

Promotion gjelder til 3 Dan.  

Trent /undervist Wado Ryu i minimum 7 år fra siste gradering/promotion 

Og ellers oppfylle samme krav som i graderingskriterier DAN 

 

Promotion gjelder til 4 Dan.  

Trent /undervist Wado Ryu i minimum 9 år fra siste gradering/promotion 

Og ellers oppfylle samme krav som i graderingskriterier DAN 

 

Promotion gjelder til 5 Dan og høyere.  

Trent /undervist Wado Ryu i lang tid. Shiomitsu Sensei bestemmer og avgjør hvem som kan promoteres. 

 

NB ! 

Ved promotion til Dan vil Shiomitsu Sensei overlevere kandidaten den Japanske diplomen 

fra Ohtsuka Sensei.  
Husk at det er ingen automatikk i at man fortsetter å stige i gradene etter 1.Dan. 

Det er ett ulikt øverste nivå for alle (I Budo arbeider alltid tiden for deg ) 

 

 

 

For Teknisk komite` 

Øistein Riber  

Leder 
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