
Danish Open 2003
af senpai Martin Henriksen

Jeg mødte inde i Valbyhallen omkring 8.30
med nerverne nogenlunde i ro.
Jeg havde ikke set kampprogrammet og
havde i øvrigt ikke nogen intentioner om at
lade mig hyle ud af den pga. de „farlige“
kæmpere  jeg kunne møde. Det eneste der
optog mig var at blive vejet hurtigst muligt
så jeg kunne få noget morgenmad.
Min hårdeste kamp til dette stævne har
været min vægt, hvor det største problem
som regel er at få psyken i orden. Men jeg
havde over en periode på ca. 4 måneder
arbejdet på at nå fra 85 kg. ned til 79,999
kg. Det kan godt være en stor udfordring
når man i samme periode næsten ikke laver
andet end at træne.

De eneste der var mødt op i hallen var en
masse af Farums elever, der som altid er
flittige hjælpere til arrangementer.
Kl. 9.00 var vægten stadig ikke dukket op,
men flere mennesker strømmede til. 9.15
ca. kom vægten og jeg lå på 78. kg. Så
skulle der spises. Jeg lagde mig ind til de
andre danske kæmpere og spiste mit
medbragte morgenkomplet, bestående af
energi-rig youghurt, frugt, vand, juice og
krydderboller med ost.

Senpai Rauno var kommet for bl.a. at
coache senpai Kamma og mig, så han sør-
gede for at vi ikke skulle tænke på andet
end fokusere på vores kampe.

Inden min første kamp sørgede jeg for at
varme grundigt op ca. 40 min. med sjipning,
løb, styrke, bigmit, mental træning og ud-
strækning. Kæmperne fra Ungarn var ikke
mødt op, så vi kunne ikke regne med
kampnummeret og det bøvlede senpai
Rauno en del med.
Det kan godt være demotiverende da man
nogle gange bliver kaldt ind pludseligt fordi
der lige er sprunget 5 kampe over. Men det

havde Senpai Rauno helt styr på.

Første kamp er der flest nerver på, man
skal lige i gang.
Jeg skulle møde en schweizer på 24 år, 4
kyu og med 7 års erfaring. Jeg havde ikke
lagt nogen speciel strategi ud over at se ham
lidt an i kampens start.
Så kom tiden hvor jeg skulle ind, adrena-
linen strømmede i årene, alle sanser regi-
strerer og der er kun en ting der tæller nu.
Jeg bliver kaldt ind på kamparealet af
kamplederen, bukker for shomen (her dom-
merbordet), bukker for dommeren og for min
modstander. Kamaete……..

Det jeg husker af kampen, er at han er
utrolig nervøs og anspændt. Så det får mig
til at slappe af og bevare overblikket (synes
jeg selv).
Kampen er rimelig hurtig overstået, men jeg
har enorme smerter i min fod og knæ.
Jeg må have sparket op i hans albue (det
er i hvert fald det, der flyver gennem mine
tanker). Det går så op for mig at jeg vandt
første kamp ved et ippon på et cirkelspark
til leveren, så jeg er videre. Nu skal der is
på så jeg er klar til næste kamp.

Tiden imellem kampene husker jeg ikke. Jeg
var meget fokuseret på kampene så alt
omkring mig er sløret ud over forskellige folk
fra klubben er henne og opmuntre mig, inkl.
min kone.

Næste kamp er mod en svensker på 21 år
4 kyu og 6 års erfaring.. Man må aldrig
undervurdere ens modstander, så selvom
jeg skulle møde en 4. kyu, psyker jeg mig
op til det værste, for ikke at blive overrump-
let. Nogle af mine tanker går på det tids-
punkt på ikke at bruge venstre fod alt for
meget, for den var godt hævet allerede.
Kampen starter godt og jeg har godt over-
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skud, men det er ikke overvældende
meget jeg præstere. Jeg tager for meget
imod hans slag som han i øvrigt
fokuserede meget godt på min skulder.
Vi gik alle forlængelserne 3x2x2, vejning
og 2 minutter til sidst, hvor jeg fandt noget
energi dybt inde, hvilket gav dommerne
den idé, at jeg skulle have sejren. Det er
første gang i min karate karriere, at jeg
er gået alle forlængelserne ud, så det var
noget af en prøvelse.
Ret skuffet over min præstation humpede
jeg hen til mit hjørne, hvor jeg fandt trøst
ved Thor og Jannis køletaske med
masser af is til fod og knæ.
Jeg var videre til semifinalerne hvor jeg
skulle møde endnu en svensker på 24
år, 1 kyu og 11 års erfaring. Inden da,
skulle vi gennembryde.

Man gennembryder med seiken, shuto og
hiji. Hvilket kan komme til at gøre sig
gældende. Hvis man går de første 3
omgange uden afgørelse bliver man vejet
og hvis det ikke er nok ser man på hvem
der har gennembrudt flest brædder.
Min tanke gik så på, om jeg skulle risikere
en skade ved at gennembryde mange
brædder, eller om jeg ikke „bare“ skulle

afgøre kampen inden vi nåede til vejning.
Det blev det sidste. Alligevel nåede jeg at
dumme mig godt og grundigt ved bræd-
derne. Jeg havde slået knoerne på min
højre hånd i sidste kamp, så jeg beslut-
tede at gennembryde med seiken på
venstre hånd. Men min venstre skulder
var nærmest lam efter 9 minutters intens
ago uchi på den. Så det eneste jeg gjorde
der, var at skade knoerne på venstre hånd
uden at gennembryde brædderne, flot.

Min kamp mod Jimmi Colin var ikke
nogen succes.
Vi gik de første 3 forlængelser uden
afgørelse, og det føltes som om at alt
energi var taget fra mig i 3 forlængelse.
Jeg havde ikke mere i mig, men mens
vejningen stod på vidste jeg godt, at alt
skulle sættes ind i de sidste 2 minutter.
Og jeg var klar, men jeg havde lige glemt
at der kunne falde en afgørelse på
brædderne, og det gjorde der.
Jimmi havde gennembrudt 1 bræt mere
end mig, så ikke mere kamp til mig den
dag.
Eftersom der ikke kæmpes om 3-4
pladserne delte jeg 3. pladsen med senpai
Kim Paulsen fra School of kyokushin.

 Optræning til Danish Open 2003

Når man træner op mod et stævne, graduering eller noget andet er det vigtigt at
planlægge sin træning rigtigt. Der er massere af faktorer der spiller ind i sin optræning
bl.a. vægt, styrke, hurtighed, psyke, privatliv, skader og mange flere, afhængig af
hvem man er. Nok det mest vigtige i hvert fald for mig, er om jeg kan engagere 100%
i de 3 – 4 måneder op til stævnet inkluderet uforudsete hændelser.

Min træningsuge så således ud:

Mandag: - kihon,  hvad det indebar på fællesholdet).
Vigtigt ikke kun at fokusere på kampen. Igennem kihontræningen fik jeg brugt
musklerne på en anden måde end kamptræning.
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Tirsdag: - kamptræning,
desværre for mig lå Roskilde Cup før Danish Osen hvilket betød at der blev fokuseret
mere på semikontakt, og jeg manglede at få den opkastfornemmelse under træningen
som vi alle kender.

Onsdag: - hvile
Torsdag: - hvile

Fredag: - løb,
Jeg løb en lille tur på 3 Km hvor jeg sluttede af på en bakke i Birkerød med intervaltræning
og stamina.

- Eks. på interval.
Spurt op ad en ca. 30 meter bakke og lunte ned på modsat sidde og tilbage igen. Det
svarede til en tur. Den havde jeg 5 af.

- Eks. på stamina.
På toppen af bakken lavede jeg forskellige jumping squads øvelser.
Men antallet hed 10, 20, 30, 40, 50, 40, 30, 20, 10.
Derefter luntede jeg hjem og strakte ud.

Lørdag: - kamptræning.
Mere en rolig træning frem for noget andet.

Søndag: - styrke, sandsæk
og den sidste måned før stævnet kæmpede jeg mod frivillige hjælpere.

- Eks. på styrke.
Squads (knæbøjninger) med vægt på ryggen, benhævninger, øvelser for bryst-
muskulaturen i maskine og fri vægt, øv. for lårstrækkeren i maskine, mave og rygbøjninger.
De øvelser kørte jeg i en form for cirkeltræning med forskellige repetitioner á 3 omgange.
Sammenlagt ca. en times styrketræning.

- Eks. på sandsæk.
Stød (lige og hook) 3 omgange á 1 minut med 30 sek. pause mellem hvert sæt.
Spark (cirkelspark) spark i gedan, chudan  og jodan af forskellig varighed á 2 omgange.

- Eks. på kumite.
Omgange á 3 min.
Afhængig af hvor mange „frivillige“ der var mødt op, fik jeg tilsvarende 1 - 2 – 3 kampe
mod hver.

Osu Martin
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MARATHONLEJR

Fredag d. 9 - lørdag d. 10 maj afholdt vi vores 1. marathonlejr i Farum.

Der var omkring 32 deltagere og alle klarede det i flot stil. Selvom nogle af billederne bærer
præg af trætte ansigter, var der alle 24 timer en euforisk stemning i luften.

Lejrens tema var: OSU-NO-SEISHIN (never give up) - og det var der ingen der gjorde.

Det er helt sikkert en lejr der bliver
en del af Farum Kyokushin Karate
hvert år.

Der er ikke skrevet en egentlig
artikel om lejren, så vi lader
billederne tale for sig selv (næsten)

Højt humør før lejren starter

Klar - parat LØB!! - afsted til første træningspas
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Der blev trænet SÅ HÅRDT - at sandsækkene måtte have beskyttelse på

Så blev der spist...

Der var tid til lidt afslapning ind i mellem

...stærk krydret mad ??
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-

Mere hård træning - sidste træningspas

Sidste træningspas blev afsluttet med liggende meditation og afslappende musik

Eleverne takke instruktørerne ved spontant at stille op i en æresport og klappe
instruktørerne ud af salen.
Det var en flot gestus og der var da også nogle instruktører, som så ud som om de blev
rørte. En god måde at afslutte en lejr på, sådan en
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Ved Danmarksmesterskabet i semi-
contact karate indenfor kampstilen
‚Shin Go Ryu‘ sikrede Farum Kyokushin
Karate flere medaljer til klubben. Stævnet
blev afholdt lørdag den 3. maj og som
tidligere år i Næstvedhallen.

Der kæmpes som nævnt efter semi-
contact regler, hvilket vil sige, at tilladte
teknikker er alle former for cirkulære
spark til hovedet udført med blød kontakt.
Ydermere er det tilladt at udføre alle
former for teknikker med fuld kontakt til
kroppen. Frontale spark og teknikker med
hænderne mod hovedet er ikke tilladt,
ligesom spark til lår ej heller er tilladt. I
semi-contact kæmpes der modereret i
forhold til den normale kampform, „knock
down“, hvor det er tilladt at udføre alle
former for teknikker til hoved, krop og ben
med fuld kontakt.

Farum havde 3 deltagere med ved Janni
Wester-Andersen, 6. kyu (gult bælte) der
grundet for lidt tilmelding i kyu-klassen
klasse B (10. til og med 5. kyu), var blevet
placeret i dan-klassen (sortbælter) – 60
kg. Janni kæmpede sig frem til til
semifinalen hvor hun skulle møde en

Shin Go Ryu Cup
rutineret sortbælte fra stilarten Ashihara
karate. Janni kæmpede en brav kamp
men i slutningen af kampen scorede

hendes modstander point ved et hurtigt
og flot cirkelspark til hovedet.
Ashiharakæmperen vandt derved kam-
pen og efterfølgende mesterskabet.
Janni skulle kæmpe 3./4. plads og mødte
en kæmper fra stilarten Shin Go Ryu.
Janni styrede kampen fra start til slut og
vandt kampen på kampoverlegenhed og
dommerstemmerne 5-0. En flot 3. plads
til Janni.

Og i kyu-klassen stillede Martin McSherry,
5. kyu (gult bælte) op i B klassen + 80 kg.
Martin vandt sine første kampe efter
ordinære runder på kampoverlegenhed

Strategi møde ??
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eller point og skulle i finalen møde en stor
og tung kæmper fra Ashihara. Kampen gik
over to forlængelser men Martin viste størst
initiativ og kampvilje i sidste runde, hvorfor
han fik ti ldelt sejren og dermed
Danmarksmesterskabet.

I danklassen (sortbælter) skulle jeg selv
kæmpe i klassen + 75 kg.
I finalen mødte jeg en 18 kg tungere dansk
landsholdsreservekæmper. Der var fra start
vist ikke den store tvivl om udfaldet idet jeg
i bogstavligste forstand blev slået og sparket
rundt på kamp-arealet.
Jeg bed dog åbenbart så meget fra mig, at
dommerne i de to første omgange valgte
at forlænge kampen. Jeg havde ikke meget
at rutte med i tredje og sidste omgang, men
gik omgangen ud uden at modstanderen
fik scoret eller fik mig ned. Han vandt dog
kampen kampoverlegen-hed.

Senpai Franz Rasmussen

De 3 vindere fra Farum

Torsdag den 29. maj rejste senpai Kam-
ma Kragh, senpai Michael Eibye og un-
dertegnede til Litauen hvor vi de efterføl-
gende dage skulle deltage ved europa-
mesterskaberne i Kyokushin Knock Down
Karate.

Det lykkedes senpai Kamma at vinde en
flot 2. plads i kvindernes mellemvægts-
klasse.
Senpai Kamma der i april måned vandt
Danish Open, kæmpede 4 flotte kampe
inden hun tabte finalen uden scoringer men
på dommerstemmerne 3-2.

Senpai Kamma kæmpede inden finalen
mod hårde modstandere fra østblokland-

2 „ydmyge“ sværvægtere - der er plads til
smil på trods af den lange, hårde fight.

ene Ungarn, Rumænien samt Moldova.

Der blev kæmpet efter knock-down regler,
hvilket vil sige, at der kæmpes med fuld
kontakt og at alle spark mod hovedet, og
alle teknikker mod kropsregionen og lår
er tilladte. Kæmperne er udstyret med
skridtbeskyttere og benskinner. Endvidere
er kvinderne udstyret med brystbeskyt-
tere.

Senpai Michael Eibye og jeg selv skulle
konkurrere i kategorien kata og opnåede
henholdsvis en 11. og en 8. plads ud af
21 deltagere.

Senpai Franz Rasmussen

Sølv ved Europamesterskaberne
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SOMMERLEJR 2003

For første gang i mange år blev sommer-
lejren ikke afholdt i Auderød lejren, men i
Vejen.
Farum havde 17 deltagere med, lige fra  9
kyu. til 2. dan. Det var et flot antal, og
forhåbentlig bliver vi lige så mange - eller
flere - til næste sommerlejr, som også bliver
i Vejen.
Det var flotte forhold. Man havde mulighed
for at vælge at sove på 6-sengsrum eller i
sovesal.
Man skulle selv sørge for at holde orden i
sovesalen og på værelserne og som vanligt
gik Farum i spidsen og fejede og rydde op.
Vejret slog om om netop om torsdagen, da
vi skulle starte lejren, så helt til søndag
middag havde vi strålende
solskin og det var varmt!!
Heldigvis fik vi små pauser, så
vi kunne få  lidt vand, og det
var tiltrængt.
Der var som sædvanlig kon-
kurrencer. Senpai Raunos
gruppe vandt i år. Det er 2.
gang senpai Rauno fører en
gruppe til sejr på en
sommerlejr, og det er der ikke
andre der har gjort før.

I år var konkurrencerne skåret ned til et
passende niveau, da lejren jo var lidt
kortere end den plejer. Så alt ialt fik vi
samme antal trænigstimer, som der
normalt er.

Både fredag og lørdag aften blev dagen
afsluttet med et besøg i svømmehallen.
Alle skulle møde op, men der var ingen
træning eller konkurrencer.

Shihan Heat fra Wales deltog også med
4 elever. Han var en oplevelse og han
kunne fortælle en masse tilbage fra
Kyokushins  ‚barndom‘.

Jeg vil ikke skrive så meget
mere om lejren, men opfordre
de, der deltog på lejren, til at
sende lidt ind om deres
oplevelser til næste blad.
Hvis I har taget billeder, også
gerne udenfor trænings-
timerne, må I gerne sende
dem med.

Senpai  Winnie

Farums deltagere                                  Shihan Bülow og shihan Heat

 Mathias fejer



Historien om ’“karateungerne“...

Der var en gang en flok „karateunger“, som skulle arrangere en konkurrence.
Målet var at udføre 10.000 cirkelspark.

Mange mennesker havde samlet sig for at heppe på ‘ungerne’.

 Så gik starten og ærlig talt:
Ingen troede på, at „karateungene“ kunne klare alle 10.000 cirkelspark.

Man hørte udtalelser som:
“Åh, alt for svært!!! - De bliver aldrig færdige.“ eller:

“Ikke en chance for at det lykkes, det er alt for mange spark!“

„Karateungene“ begyndte at falde om, én efter én…
Men der var nogle, som friskt sparkede videre og videre...

Folkemægden fortsatte med at råbe: „Det er alt for svært!!! Ingen vil klare det!“

Flere „karateunger“ blev trætte og gav op, men én fortsatte
– spark efter spark, ... HAN ville slet og ret ikke give op!

Til slut havde alle andre opgivet at sparke, undtagen den ene „karateunge“, som
efter stor indsats nåede de 10.000 cirkelspark som den eneste!

De andre „karateunger“ ville naturligvis vide hvordan han klarede det!

Han blev spurgt om hvordan, han havde klaret at udføre
den kæmpe præstation og nå målet

Da viste det sig at...

Vinderen var DØV!!!!

Og det kan vi så lære af denne historie:
Lyt aldrig til folk som altid er negative og pessimister, de tager dine dejligste

drømme og ønsker fra dig, som du har i dit hjerte!

Tænk altid over ordenes kraft, alt du hører og læser påvirker Dine handlinger!

Vær ALTID POSITIV og fremfor alt:
Vær DØV,

når nogen siger til DIG, at DU ikke kan fuldføre DINE drømme!

Tænk altid: JEG kan også klare det!

      



Lørdag d. 21. juni var vi blevet sat i stævne
af Senpai Franz, som ville indvie os i
gennembrydningens „mysterier“ og
teknikker.
Kurset var bestemt for alle fra 8. kyu og
opefter, men der var et par af os 9. kyu
som alligevel havde sneget sig med, med
dispensation naturligvis!

Senpai Franz havde proklameret at man
ud over brædder også kunne prøve
gennembrydning af andre objekter såsom
flasker, træstammer, vandmelo-ner etc.,
men med undtagelse af flas-kerne var
opfindsomheden blandt os deltagere vist
ikke så stor.
Heldigvis havde Senpai Franz sørget for
både mursten, betonblokke og natursten
til dem som ville sætte lidt ekstra kolorit
på begivenhederne.

Træningen startede som vanligt og
opvarmning foregik hovedsageligt med
osu bold. Her fik mange at mærke at man
ikke skal stå stille under osu bold, og
specielt ikke gemme sig bag ved sand-
sækkene. Hertil blev der prompte uddelt
strafarmbøjninger. I kampens hede var
der desværre også en der fik ram på
Sosai’s billede hvilket medførte en kort
oprydningspause af glasskår og uddeling
af de obligatoriske ekstra armbøjninger
til synderen

Efter opvarmningen fortalte Senpai Franz
kort om karatens historie og hvad formålet
er med gennembrydningen.
Nu havde jeg desværre ikke taget min
notitsblok med, men kort fortalt er gen-
nembrydning – ifølge Sosai – lige så vigtig
som selve karate træningen, da man med
gennembrydningen skal vise at de teknik-

T a m a s h i w a r i
Gennembrydningskursus

ker og den præcision som man træner i
det daglige her kan omsættes i det
praktiske.

Da kurset startede, blev vi inddelt i 2 hold
– et for øvede med en del erfaring og et
hold for begynder/lidt øvede.
Senpai Franz tog sig af begynderne og
Senpai Martin af dem med mere erfaring.

Derefter blev de store blokke sat op og
brædderne/mursten etc. båret ind.
Herefter blev ens egen kamp mod bræd-
der etc. givet fri evt. med hjælp fra Senpai
Franz, Senpai Martin eller nogen af de
mere øvede.

For at mindske hudafskrabninger blev
diverse sokker, klude og lignende indsat
i tjeneste for de stakkels hænder og
albuer der nu skulle stå deres prøve.

For mit eget vedkommende var gennem-
brydningen „næsten“ første gang, da jeg
prøvede det én gang under
generalprøven til jubilæumsopvisningen.

Mit første bræt blev taget med
håndkanten og efter en positiv oplevelse
her gik det slag i slag med både knoer, 2
x albue, fodballe hvorefter jeg afsluttede
med at tage 2 brædder samtidig med
håndkanten.

Mellem hver gennembrydning var der
selvfølgelig en del pauser og diverse
koncentrationsfaser, og her var det også
interessant at kigge på de andre og se
deres tekniker hvor mange forskellige
slag og stød blev afprøvet.
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For nogen af deltagerne steg
demoler-ingstrangen lige lovlig
hurtigt så man gik direkte fra
1-2 brædder og op til 4 som
skulle hugges over på en gang.
Man kan vel sige at brædderne
her trak det længste strå!

Udenfor blev flaskerne lang-
somt stillet op hvorefter toppen
skulle af.
Her blev det dog bevist at man
ikke skal tage for let på
gennembrydningen, da hal-sen på
flasken for en af deltagerne
knækkede forkert og forårsagede et
par dybe flænger i hånden. Næste
stop skadestuen!

Efter et par timer blev folk kaldt til
samling med efterfølgende
oprydning og fejning af Dojo’en,
hvorefter kurset blev afsluttet.

Personligt synes jeg at det var et
rigtig godt og lærerigt kursus og vil
på vegne af alle deltagere gerne
takke Senpai Franz og Senpai
Martin for et rigtig godt arrange-
ment.
Vi håber at succesen bliver gen-taget til
næste år og kan kun anbefale alle til at
deltage og prøve det.

Det som nok personligt har givet mig mest
ved kurset er at forstå vigtigheden af at
kunne udføre nogen gode teknikker – med
stor præcision – da man ellers skader sig
selv eller teknikken ikke har den ønskede
virkning. Vigtigst af alt er også at hvis man
tror på sig selv 110% så skal det nok lykkes!

Osu
Peter Transø
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Lørdag den 31. maj blev der afholdt EM i
såvel kata som kamp i Kaunas i Litauen.
Deltagelsen i EM var en kulmination af
mange måneders intensiv træning, der for
katadeltagerne tog sin start i optræningen
op til udtagelsesstævnet på Glentevej d. 17
marts.
Det var således en lang periode hvor
hovedfokus på ens karatetræning lå på at
forbedre små detaljer samt få rutine i de
katas, der skulle vises konkurrencen.

Afrejsen til Litauen var bestemt til torsdag
den 29 maj hvor vi skulle mødtes i
lufthavnen ud for McDonalds.
Senpai Franz og jeg ankom i god tid men
kunne ikke umiddelbart se nogle af de
andre deltagere. Efter nogle minutter
ankom senpai Christina Petersen og senpai
Helle Bisgaard (begge katadeltagere i
kvindernes konkurrence) og vi ledte sam-
men efter mødestedet. Efter lidt forgæves
søgen hørte vi sensei Killers stemme
oppefra, idet resten af landsholdet allerede
var samlet på en „cafe“ på første sal, som
tilsyneladende havde fået ti lnavnet
McDonalds (det skulle man vide).

Her hilste vi på de 6 landsholdskæmpere:
senpai Kim Holm, senpai Dennis Truelsen,
senpai Benno Rasmussen, senpai Brian
Jakobsen og Ole Mejselhede.
Udover landsholdet deltog også senpai
Klaus Falk på turen.

Selve flyturen foregik med et lille propelfly
med plads til ca. 70 personer og var helt
fyldt. Efter 1½ time landede vi i Vilnius,
Litauens hovedstad, hvor vi blev mødt af
andre landes deltagere, der tilsyneladende
var ankommet samtidigt.

EM i Kata - set gennem Senpai Eibyes øjne

Efter at vi var blevet installeret i de ventende
busser kørte disse mod Kaunas
– byen hvor EM blev afholdt.
De første indtryk af værtslandet fik vi
gennem bussens ruder, hvor vi så en hel
del huse – der ville betragtes som hånd-
værkertilbud i en dansk ejendomsannon-
ce.
Desuden var vejene i en dårlig forfatning
med mange huller. Efter ca. 1 times
transport ankom vi til hotellet, hvor vi straks
blev installeret på værelserne to og to.
På hotellet myldrede det med karatefolk,
jeg tror faktisk at EM deltagerne og
dommere fyldte hele hotellet. Vi traf derfor
hurtigt deltagere fra andre lande som vi
kendte gennem tidligere deltagelse på
udenlandske og indenlandske lejre.

Ingen af de danske deltagere skulle i „ilden“
før om lørdagen, hvorfor vi brugte aftenen
og den efterfølgende dag på at udforske
byen eller nærmere bestemt hovedgaden.
Prisniveauet i Litauen er meget anderledes
end i Danmark, således kunne man spise
og drikke på en fortovsresturant for under
50 kr., men man skulle have tålmodighed
fordi der kunne nemt gå op til 1½ time inden
man fik serveret maden.

Katakonkurrencerne for mænd og kvinder
var planlagt til at starte kl. 8:00 lørdag
morgen. Derfor skulle katadeltagerene
tidligt op på konkurrencedagen. Vi var
derfor nede at få morgenmad kl. 6:30 og
gik de ca. 2 km til hallen kl. 7:00 for at få
gang i kroppen.

Efter omklædning påbegyndte vi de
opvarmningsrutiner, som vi hver især har
indarbejdet gennem mange års træning.
Senpai Franz og jeg løb derfor rundt i
gangene for at få lidt sved på panden.
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I hallen var der opstillet 3 kamparealer.
Kvindernes og mændenes katakonkur-
rencer skulle foregå på de arealer der lå
længst fra hinanden.

Efter opvarmningen udførte vi begge
vores katas på kamparealet, hvor jeg
ihvertfald måtte konstatere at det er
anderledes at lave kata på måtter end på
gulv, idet man har den fornemmelse at
foden til tider hænger fast i underlaget,
når man bevæger sig.
Som ved andre konkurrencer kiggede
deltagerne hinanden lidt ud inden
konkurrencen for at se deres kataform.

En katakonkurrence består af 3 runder,
hvor man i den den første runde får en af
fem obligatoriske kata, som først bliver
annonceret når man står klar på gulvet.
I anden og tredje runde kan deltageren
frit vælge en kata.
For at gå videre fra første runde skal man
være blandt de 16 bedste mens kun de 8
bedste går videre fra anden runde til
finalerunden.
Ved EM i kata i Litauien deltog der 21
mænd, mens der i konkurrencen for
kvinder deltog 17.

I første runde skulle jeg på som nummer
3 mens senpai Franz skulle på som
nummer 9.
Jeg havde ingen nervøsitet, hvilket måske
skyldes den erfaring jeg efterhånden har
fået ved at deltage i konkurrencer, men
samtidig skal man være lidt nervøs for at
kunne yde det optimale.
Da konkurrencen startede stod jeg og
prøvede mentalt at forberede mig, men
konstaterede hurtigt at nu var det min tur
eftersom deltageren umiddelbart før mig
lavede en fejl i de første bevægelser i
kataen og dermed blev diskvalificeret.
Som den obligatoriske kata blev trukket

Tsuki No Kata. Jeg gennemførte kataen
med min karakteriske kraft men lavede
en fejl i den afsluttende teknik, idet jeg
ramte mit eget hoved under udførelsen
af shuto mawashi uke.
Bagefter fortalte senpai Franz mig at jeg
gennemførte kataen i et meget højt tempo
(for højt), hvilket jeg nok må konstatere
er korrekt når jeg efterfølgende så de
andre deltageres katagennemførelse.

Senpai Franz fik i første runde Saiha, efter
at hoveddommeren formentlig havde truk-
ket en anden kata men valgte at trække
en ny kata.
Dette er ikke den korrekte måde, men
Senpai Franz udførte dog en flot kata og
det stod hurtigt klart at han var klar til 2
runde.

Såvel senpai Franz som jeg selv gik
videre til anden runde, hvor man frit kan
vælge en kata. Under optræningen til EM
- såvel som til andre katakonkurrencer -
bestemmer man hvilke kata man vil lave
i anden og tredje runde og normalt vil man
følge samme mønster til hver konkur-
rence.
F.eks. Seinchin i anden runde og Sushiho
i finalerunden. Men efter første runde
diskuterede senpai Franz og jeg om vi
skulle bryde mønsteret eftersom man skal
være taktisk og vælge den kata man er
bedst til i anden runde for at øge mulig-
heden for at komme i finalerunden.
Vi valgte dog begge at bibeholde den
oprindelige rækkefølge. Senpai Franz var
først på gulvet og viste igen en flot
Seinchin.

Jeg var den sidste deltager i anden runde
og ville ligeledes vise Seinchin. Med
erfaringerne fra første runde satte jeg
tempoet ned – måske lidt for langt i starten
– men lavede også i denne kata en fejl,
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idet foden hang fast i underlaget ved én af
stillingsskiftene. Resultatet af anden runde
var at senpai Franz gik videre ti l
finalerunden, mens jeg sluttede på en 11
plads.

I finalerunden havde senpai Franz valgt
Sushiho som han gennemførte noget
langsommere end han plejer, han endte dog
på en flot 8. plads.

Kvindernes katakonkurrence sluttede
næsten samtidigt med mændenes, og vi
kunne konstaterede at senpai Christina og
senpai Helle fra Glentevej havde fået en flot
6 og 15 plads.

Alt i alt var katakonkurrencen færdig inden
kl. 10:00, hvilket vi betvivlede da vi første
gang så programmet. Men med en god
tilrettelæggelse af katakonkurrencerne
lykkedes det at holde tidsplanen.

Efter afslutning af katakonkurrencen be-
gyndte kampene, hvor Farum Kyokushin var
repræsenteret af Senpai Kamma, der blev
udtaget efter sin flotte præstation i Danish
Open.
Alle de indledende kampe blev afviklet på 3
kamparealer samtidigt, hvilket betyder at
man som tilskuer altid kan finde en inter-
essant kamp. Desværre måtte flere af de
danske kæmpere sig slået efter at de alle
havde vundet mindst én kamp.

Inden semifinalerne var der indmarch, hvor
alle deltagerne fra de deltagene nationer
deltog. Efter opstilling efter land blev der
holdt mange og lange taler krydret med
musik fra et lokalt musikkorps med der
tilhørende tamburmajor piger i plisserede
nederdele.
Netop indslaget med musikkorpset viste at
der er en en kultur- og måske „tids“forskel
på Litauen og Danmark.
En sjov oplevelse.

Senpai Kamma fik 3 kampe.
Alle kampene var meget lange pga. for-
længelser, men senpai Kamma løb dog
med sejren i de to første kampe på initiativ
og kampvilje. De forrige kampe havde dog
sat sine spor hvorfor senpai Kamma
desværre måtte se sig besejret i finalen efter
max. antal forlængelser. Resultatet var dog
en meget flot 2 plads ved EM.

Afslutningsvis vil jeg blot sige at det har
været en stor oplevelse at deltage i et
velorganiseret EM og træffe andre karate-
ka fra hele Europa.
Dette har givet mig ny inspiration til at gøre
mine kata endnu bedre. Så må jeg se hvad
det kan bringe.

Senpai Michael Eibye

Indmarch
Som nr. 2 og 3 fra forrest fra venstre i
billedet, ses senpai Kamma Kragh og
Senpai Michael Eibye

De øvrige deltager i den danske række er:
Fra venstre, nr. 1 senpai Christina Petersen,
nr. 3 senpai Dennis Truelsen, nr. 5 senpai
Helle Bisgaard, nr. 6 (kan lige anes) senpai
Kim Holm, nr. 7 Ole Mejlshede og længst til
højre senpai Benno Rasmussen
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Vinder af sidste krydsordskonkurrence blev Tilde Schwaner
Løsning: OVERKONSTABEL
Kodeordet sammensættes af bogstaverne i cirkel.
Løsningen denne gang er et naturfænomen
Aflever en seddel med løsningen til en senpai Winnie, eller læg den i en kuvert på
kontoret. Husk at skrive navn og kyu grad på sedlen.

Præmie: Vælg mellem en flaske rødvin (over 18 år) eller en æske chokolade.

X - ORD

KATAKATTEN  til kamptræning

KATA KATTEN er tegnet af Jill Mathiasen.

Senpais‘ne i min klub siger. at karate er
ren forkælelse for min krop !!

Helt præcist - hvori ligger
forkælelsen ??
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