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Træningstider for Farum Kyokushin Karate
Mandag 9. - 7 kyu ........................................................ 17.00-18.15

6. til og med 5. kyu ........................................ 18.15 - 19.30
4. kyu og opefter ............................................ 19.30 - 21.00

Tirsdag Begyndere ..................................................... 17.00 - 18.15
Kamptræning ................................................. 18.15 - 19.30

Onsdag Børnetræning ................................................. 16.30 - 17.50 (Skæve tider pga. judo)

Torsdag Begyndere ..................................................... 17.00 - 18.15
Fælles træning ............................................... 18.15 - 19.30 (min. 14 år)

Lørdag Børnetræning ............................................... 9.30  - 11.00    (se opslagstavle

Voksne begyndere ......................................... 11.00 - 12.00    for ændringer i

Kamptræning fra 8.kyu over 14 år. ................ 12.00 - 14.00   lørdagstræningen)

Aktivitetsliste - 2 kvartal 2005
Vedr. arrangementer i Farum - se venligst opslagstavlen for ydereligere info

Vær opmærksom på at der kan komme ændringer og/eller tilføjelser.
Hold derfor ALTID øje med opslagstavlen i klubben eller www.kyokushin.dk/farum

For at man som 7. kyu kan træne med på 2. hold,  (18.15-19.30)
skal man have deltaget på 1. hold den samme dag - 2 træningspas lige efter hinanden.

Denne gang er krydsordsopgaven erstattet af en “quiz” indsendt af Lena Carstensen, 3
k y u
Der modtages meget gerne lignende opgaver fremover. Husk bare at du selv skal finde
vinderen af opgaven.

DEAD-LINE blad 1 / 2005 - Torsdag d. 9 juni 2005
Jeg vil meget gerne have materialet i god tid

Fra redaktøren

Materiale kan sendes til:
blad@farumkyokushin.dk, eller afleveres i en kuvert til en af instruktørerne

2 april ...................Box’n kick kl. 11 - 12.30 (al anden lørdagstræning aflyst)
8 og 9 april ..........EM i Valbyhallen
16 april .................Box’n kick kl. 11 - 12.30 (al anden lørdagstræning aflyst)
23 april .................Forårsfest (se opslag i klubben for yderligere info)
29 og 30 april ......Marathon lejr

4 juni ....................Børnedag i Sneek
4 juni ....................DM i semi-contact/Shin Go Ryu cup i Næstved
23-26 juni .............DKO Sommerlejr i Vejen
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Lørdag den 18. december afholdt Farum
Kyokushin Karate klubmesterskab for alle
kyu-grader. Både børn og voksne havde
mulighed for at stille op i stævnet, som dels
blev afholdt for at kåre klubbens mestre i
de to discipliner, Kata og kumite, og dels
for at forberede elever på kommende
nationale og internationale stævner.

Dagens aktiviteter startede med kata-
konkurrencen hvor der
enkeltvis blev vist kata for
5 dommere der så blev
bedømt på en skala fra
7,0 – 9,0.
Efter karaktergivningen
blev laveste og højest
karakter trukket fra og et
gennemsnit udregnet.
Denne gennemsnits-
karakter fulgte deltageren
videre gennem turnerin-
gen.

Efter en obligatorisk runde hvor
hoveddommeren „trak“ en kata for
deltageren, var der to runder hvor der
kunne vises valgfri katas.

Klubmesterskab i Farum Kyokushin Karate

Eleverne blev ved stævnet opdelt i børn-
junior- og voksenklasser, og dernæst efter
det individuelle gradueringsniveau, idet der
til stævnet var opdelt to graduerings-
klasser. Dette gjaldt både for kamp og kata.

Alle klarede katakonkurrencen utroligt flot,
ikke mindst taget i betragtning, at for langt
de fleste deltagers vedkommende, var det
først gang de stillede op til stævne.

(karakterangivelser er samlede karakterer)
I kataklasserne blev det til guld til:
Carolina Alexa ..................... 23,699,
Peter S. Hansen .................. 24,565,
Jacob Alexa ......................... 23,999
Frederik Bjare ...................... 24,632

Sølv til:
Line Møller .......................... 23,466
Nicklas Gregersen............... 24,032
Ulrik Skipper ........................ 23,933
Michael Meinecke ............... 24,532

Bronze til:
Helene Berentzen ................ 24,000
Ann Møller ........................... 23,632
Line Poulsen........................ 24,099.

Senpai Niels får lidt hjælp med
‚sommerfuglen‘ inden dommergerningen

Opvarmning inden stævnet
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Ann

Klaus Lena

FrederikAjith

Peter
Michael

Lidt billeder fra
katakonkurrencen -

jeg har modtaget en del
billeder til dette blad, men
desværre er kvaliteten af
billederne ikke så god.

Det ER svært at tage gode
fotos - når folk nu ikke står
stille ;o) - men bliv endelig
ved med at tage billeder til

bladet.
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Dernæst var der
kamp på program-
met.
Børnene var til
stævnet iført
beskyttelse i form
af benskinner,
skr idtbeskytter,
hjelm samt en vest
der omslutter hele
overkroppen, så
risikoen for skader
var minimal.
Der var 26 kampe på programmet og der
blev fra start ikke langt fingre imellem.

I de forskellige
klasser blev det til
guldmedaljer til:
Line Møller, Kamal
Qader, Christine
Buchholtz, Frederik
Bjare, Nardeep
Singh samt Jim
Campion.

Sølvmedaljerne gik til
Caroline Alexa, Peter
S. Hansen, Ann Møller, Mike Carstensen,
Mark Eibye samt Michael Meinecke og
endeligt bronzemedaljer til Julie
Christensen, Jakob Thorsbro, Tilde Schwa-
ner, Mathias Bjare,
Jacob Alexa samt
Klaus Poulsen.

Alle, lige fra de
mindste af pigerne til
de tunge voksne
„drenge“ gav alt hvad
de havde i sig og der
blev ikke givet ved
dørene, selvom der
var tale om et internt
klubstævne hvor alle
kender hinanden. Men

Jim og Klaus

Julie og
Line ?

Kampdeltagerne

det er også hvad Kyokushin handler om,
nemlig altid at kæmpe med hjertet –
ligegyldigt hvilken opgave, kamp eller

modstander man står overfor.

Efter et stævne oplever de fleste
da også en eller anden form for
venskab med de personer som
man netop har kæmpet en kamp
på „liv og død“ om ved et
stævne, dette uafhængigt om
man har tabt eller vundet.

Slutteligt blev der uddelt to
priser;
„Fighterprisen“ og „Teknikker-

prisen“ som gives henholdsvis til den
kæmper der har fightet godt og ikke givet
op og til en kæmper der har vist gode
teknikker gennem sine kampe. Der var

flere der kandiderede til
begge priser og valget var
svært at træffe.

Stævnets „Fighter“ blev
Tilde Schwaner der havde
to „meget større“
modstandere at kæmpe
mod. Tilde med sine 160
cm og 48 kg, skulle først
møde Ann på 165 cm og
63 kg og efterfølgende i
kampen om 3. pladsen
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170 cm og 73 kg. Tilde gav på intet
tidspunkt op, men fortsatte trods
„overmagten“ sin kamp for at vinde.

Stævnets „Teknikker“ blev Nardeep
Singh der gennem sine kampe viste,
at han kæmpede roligt og med
overblik, ligesom han varierede sine
teknikker godt.

Beklageligvis havde der sneget sig en
lille fejl ind i stævneplanlægningen og
desværre kan skylden ikke skydes på
nis-serne eller andre, men i de på
opslags-tavlen ophængte
deltagerregler stod opført, at katas
over de 5 obligatoriske ville have
middelkarakteren 9,0 mod de øvriges
8,0.

Dette blev først „opdaget“ efter at
Lena havde lavet sin første „frie“ kata,
Seinchin, som blev bedømt ud fra
middelkarakteren 9,0.
Hun var eneste deltager der udførte
og kunne udføre katas til
middelkarakter 9,0 og for at alle skulle
have lige store muligheder, besluttede
dommerne i samråd, at alle katas
skulle bedømmes ud fra middel-
karakteren 8,0.
Det blev ydermere besluttet, at trække
0,9 fra karaktergivningerne til Lena´s
viste Seinchin får at få karakteren i
niveau med de øvriges.

Beklageligt for Lena og vi håber på et
nyt og snarligt stævne hvor hun får
mulighed for at prøver kræfter med
andre med samme kata-repertoire.

Alt i alt et vellykket stævne og en god
dag, hvor alle ydede deres bedste og
derfor kunne gå glade hjem,
ligegyldigt om de havde vundet guld
eller ej.

Et lille udpluk af de glade vindere
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Lidt stemning fra julestævnet og den efterflg. fest

Dommere og hjælpere - stilhed før stormen !!
- og der slæbes stole

En af de mange flotte

kager

senpais klar til fest

ny leg i dojoen -eller tæt

ved, er det

„Jorden er GIFTIG ??“
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Lørdag den 26. februar 2005 var dagen,
hvor der igen skulle dystes mellem
Danmarks Kyokushinbørn i det årlige tre-
kampstævne.
Da det pr. tradition er sidste års vinder, der
arrangerer stævnet, var det som
sædvanligt Farum, der var værter for
trekampstævnet.
I år var det glædeligt at se knap 80 børn
fra de syv af landets ni Kyokushinklubber.
Det var første gang, så mange klubber har
været repræsenteret. De seks deltagende
klubber udover Farum var:

•   Shinryokudan-Kyokushinkai
    (Nansensgade)
• Kyokushinkai-København (Glentevej)
• School of Kyokushin Karate, SOK
    (Frederiksberg)
• Middelfart Karateklub
• Roskilde Karateklub
• Svendborg Karateskole

Dagens første disciplin var kata, hvor
børnene fra de respektive klubber stiller
op i hold af tre til fem børn. Holdene skal
sammen, på fri takt, vise en kata de selv
har valgt over for fem dommere (fire
hjørnedommere og en hoveddommer).
Præstationen bedømmes på, hvor godt
eleverne kan deres kata hver især, men
også på hvilken kraft og fokus der er i
teknikkerne, samt hvor synkront kataen
udføres. Der tages hensyn til kataens
sværhedsgrad og også til de enkelte
elevers alder og erfaringsniveau.
Hver dommer giver point mellem 7,0 og
9,0. Det højeste og laveste trækkes fra,
de resterende lægges sammen og deles
med tre, så man får et gennemsnit. Når
alle holdene har været på gulvet, lægges
alle de respektive klubbers point sammen
og deles med det antal hold, klubben har
med.

Trekampstævne i Farum

Farums stillede med seks hold. I vanlig stil
gav Farums børn den hele armen og viste
den ene flotte og kraftfulde kata efter den
anden. Børnene var koncentrerede og viste
deres katas med sikkerhed og flotte
detaljer som fx gode, høje kiai. De flotte
præstationer blev af dommerne bedømt
med et flot gennemsnit på 8,1, hvilket gav
Farum førstepladsen i den første disciplin.
Som afslutning på katadelen fik to meget
små kohais lov til at vise Kihon no kata sono
ichi, da de endnu ikke havde lært rigtige
katas. De måtte dog nøjes med et stort
bifald fra publikum i stedet for point.
Næste disciplin var kamp. Børnene var
udstyret med vest, hjelm, benskinner samt
skridtbeskytter for at undgå skader.
Dommerteamet består af en kampleder og
fire hjørnedommere.

Farum stillede med hele 13 kæmpere, der
alle gik ind til kampene med en rigtig god
kampånd, selvom det til tider kunne se en
smule uoverskueligt ud på forhånd.
Kæmperne var blevet matchet efter bedste
evne, men den store spredning på erfaring,
størrelse og alder gjorde det i enkelte
tilfælde vanskeligt at skabe helt lige kampe,
hvis ikke for mange farumkæmpere skulle
møde hinanden. Det kunne dog ikke
undgås, og den pågældende kamp blev
derfor nulstillet i pointsammenhæng.

Der blev kæmpet i et minut uden mulighed
for forlængelse, hvilket ellers er muligt ved
almindelige stævner. I kampen kan man
score hele point (Ippon) eller halve point
(Waza ari). Opnår en kæmper et helt point
(eller to halve), er kampen afgjort. Er
stillingen uafgjort, når minuttet er gået, skal
dommerne og kamplederen hver især
markere, hvem der bør vinde kampen.
Den, der har fået flest markeringer, vinder
kampen. Også i denne disciplin var Farums
børn stævnets bedste og blev derfor også
nummer et i kamp, med et flot
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sejrsgennemsnit på 81 %. Endvidere var
det godt at se, at ingen af Farums
kæmpere udviste ulovlige teknikker og
hverken fik eller pådrog skader af
betydning.
Dagens sidste disciplin var tøndeslagning,
hvor hver klub har sin egen tønde. Der
gives point for, hvor hurtigt holdet (alle
deltagere fra klubben) får bunden
henholdsvis hele tønden slået ned. Der
gives derudover et strafsekund pr. deltager
over 12 år.
Også i denne disciplin ydede alle fra Farum
en flot indsats, men det gjorde de andre
klubbers børn også, så Farum måtte i
tøndeslagning nøjes med en sjetteplads.
Det var selvfølgelig ikke så heldigt, men
fordi vores børn er så gode i de reelle
karatediscipliner, blev det samlede resultat,
at Farum blev en sikker nummer et og
dermed vinder af vandrepokalen for

syvende år i træk (og vel at mærke ottende
gang ud af elleve mulige).
Et stort tillykke til Farums børn for en flot
indsats. Der blev udvist en supergod
teamspirit, en imponerende fighterånd og
en rigtig god støtte og opbakning til
hinanden. Det var godt at se.
Tak til Senpai Michael Eiby for et godt
arrangement. Næste år brydes traditionen,
da stævnet forhåbentlig holdes ude i byen
– måske i Svendborgs nye faciliteter. Man
kan håbe, den gode stemning følger med.

Tak for en stor indsats af mange af
klubbens voksne medlemmer – der blev
smurt mange sandwichs, og der var bagt
mange dejlige kager.
Endelig – tak for en dejlig dag. Vi kan være
stolte af vores børn i Farum!

Osu Jacob Alexa

Resultater fra Trekampstævne

KAMP Klub kæmpere Sejre i %
1 Farum 11 stk. 0,81
2 Midd 4 stk 0,75
3 Glentevej 11 stk 0,45
4 Roskilde 9 stk 0,44
5 Svend 5 stk 0,40
6 Nansensgade 11stk 0,36
7 SOK 3 stk 0,33

KATA Klub Pointgns.
1 Farum 8,133
2 Nansensgade 8,067
3 SOK 8,033
4 Glentevej 7,917
5 Middelfart 7,900
6 Roskilde 7,833
7 Svendborg 7,767

TØNDE Klub Bund Hel tønde Subtotal Strafpoint Total
1 Middelfart 43 145 188 3 191
2 Svendborg 74 126 200 3 203
3 Nansensgade 60 142 202 14 216
4 Roskilde 49 173 222 0 222
5 Glentevej 35 195 230 7 237
6 Farum 87 196 283 16 299
7 SOK 243 289 532 1 533

TOTAL Klub Kata Kamp Tønde Total
1 Farum 1 1 6 8
2 Middelfart 5 2 1 8
3 Nansensgade 2 6 3 11
4 Glentevej 4 3 5 12
5 Roskilde 6 4 4 14
6 Svendborg 7 5 2 14
7 SOK 3 7 7 17



FARUM KYOKUSHINKAI KARATE

Vinterlejren blev i lighed med tidligere år
holdt i Kalundborg med indkvartering på
Kalundborg Vandrehjem.
Vi var 19 deltagere fra Farum af
i alt 103 deltagere fra 9 klubber,
så vi var godt repræsenteret.
Nogle af os var erfarne vinter-
lejrdeltagere, mens det for andre
var første gang der skulle
prøves kræfter med fænomenet
og det foregik med en vis
spænding.

Ved ankomsten til vandrer-
hjemmet skulle vi aflevere vores EKO pas,
registreres og indlogeres på værelserne.
Vi fik programmet udleveret og så var det
tid at spise den medbragte mad, inden vi
skulle have det første træningspas.
Der var både sne og frost, så det var med
at få godt med varmt tøj på under gien..

Det var temmelig
mørkt og det var
svært at se hvilken
farve bælterne havde
– og at kende sine
k lubkammera te r,
men det lykkedes da
at blive stillet op, så
der blev 12 hold med
hver sin gruppe senpai – og repræsentation
af alle grader og fra forskellige klubber.
Under resten af lejren holdt disse hold
sammen – og konkurrerede med de andre
hold. Træningen var færdig ved 11-tiden –
og allerede ved træningens afslutning lød
der rygter om at der skulle være nat-
træning.

Rygtet viste sig at være sandt. Kort tid efter
vi var gået i seng – lige når man var faldet
i søvn – lød der skramlen i gangen og
døren blev åbnet af en Sensei med en
lommelygte.

Så var der lige to minutter til at trække i
gien og stille op på boldbanen. Vi startede

med en løbetur i roligt tempo og lavede
derefter kihon og lidt styrkeøvelser i sneen.
Lidt for tidligt efter de flestes mening blev
de lavere grader sendt hjem – hvorefter 4.
kyu og opefter  trænede lidt videre og kom
så også hjem – og da morgentræningen –
desværre – var aflyst, nåede alle at få en

god nats søvn trods alt.

Lørdagens første træ-
ningspas foregik inden-
dørs og bestod af ido
kihon og katatræning,
opdelt efter grad, bl.a.
med Shihan Collins, 7.
dan, som underviste os i
fortolkningen af Pinan 2.

Eftermiddagens træningspas varede 3½
time og startede med valgfri træning – man
kunne vælge mellem kata – og
kamptræning og da det var overstået,
forsatte træningen i den nærliggende
svømmehal, hvor vi lavede kihon stående
i vand til livet. Det var blot en enkelt af de
usædvanlige oplevelser, man kom ud for
på denne lejr. Kyu graderne steg op af
vandet og herefter var der kumite i vand
for dangraderne, hvilket var absolut
underholdende at se på.

Vinterlejr 2005

Farum hygge

Ejnar - i hopla til morgentræning
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Eftermiddagen afsluttedes med en
svømmetur og en tur i sauna.

Om aftenen var der ikke træning – og heller
ikke som proklameret underholdning –
men derimod en af holdkonkurrencerne,
nemlig udarbejdelsen af et „haiku“ digt for
hver gruppe.

En del måtte på Internettet, for at finde ud
af hvad et haiku-digt var, mens andre var
så heldige, at have en i gruppen, der kendte
opskriften. Hvis nogen ikke kender den, er
den som følger: Første linie indeholder 5
stavelser, anden linie 7 stavelser og tredje
og sidste linie 5 stavelser – digtet behøver
ikke nødvendigvis give mening.
Denne øvelse gav ikke desto mindre
anledning til megen fantasiudfoldelse.
Herefter fortalte Shihan Collins om sin
karatekarriere, sin tid i Japan, hvor han i 2
år var uchi dechi i Sosais dojo og om sin
holdning til navnet og ånden i kyokushin
karate. Det var både underholdende og
lærerigt.

Søndag morgen startede med udendørs
træning kl. 6:30, men nu var vi jo i form og
syntes ikke det var noget særligt at løbe
gennem Kalundborgs gader i gi.

Vi lavede kihon
stående på begge
sider af en bred
voldgrav, hvor der
var rigtigt godt ekko
på vores kiai. Tilslut
lavede vi forskellige
øvelser op ad en
bakke: bar hinanden,
hinkede, hoppede
med samlede ben
osv.

Efter morgenmaden
var der kamptræning i hallen, hvor vi
startede med teknisk træning inddelt i hold
efter grad – efterfulgt af jiyu kumite – hvor
alle grader deltog.
De lavere grader fik desværre ikke lov at
være med så længe, det var ellers
spændende at få lov at kæmpe mod
modstandere fra andre klubber – og af
forskellige grader.

Lejren afsluttedes med udendørs træning,
hvor vi ud over at lave kihon og
styrketræning fik lov at rulle os i sneen og
tage billeder af hinanden med bar (eller for
pigerne – næsten bar) overkrop.

Alt i alt en stor oplevelse med masse af
karatetræning og godt kammeratskab og
en tak til alle, ikke mindst senpai Rauno,
senpai Martin og
senpai Franz,
der var gode
forbilleder og in-
spirationskilder
under hele lej-
ren.

osu
 Ann 8. kyu

Deltagerne fra Farum
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Shihan Collins 7. dan

Jeg vil ikke skrive om selve træningslejren,
det er der andre der gør andetsteds, men
kun om min oplevelse lørdag aften på
lejren med Shihan Collins.

Shihan Collins var blevet opfordret af
sensei Erik til at fortælle os om sit liv.
Det var utroligt spændende at høre om
Shihan Collins liv i Kyokushin. Han har
brugt det meste af sit liv på/i Kyokushin og
har dikteret resten af sit liv på at udbrede
Kyokushin karate til alle os.
Dyb, dyb respekt for dette. Jeg er fyldt af
beundring over at der stadig findes
mennesker der er villig til dette.

Den dag der ikke findes flere af Shihan
Collins slags visner Kyokushin hen til
ingenting, til en sport.
Det er derfor det er så vigtigt at vi altid
forsøger at holde fat i arven fra Sosai. At
vi aldrig glemmer hvor Kyokushin kommer
fra. Alene derfor kan vi aldrig skifte navn
til Shinkyokushin her i Farum.

Shihan Collins fortalte meget levende sin
historie, om hvordan han var startet på at
træne karate efter en bog, fordi der ikke
var andre muligheder dengang.
Som teenager drog han til Japan uden en
krone på lommen og rejste ud på en enkelt
billet, fordi han ikke havde råd til en retur.
Han skulle jo alligevel derover for at træne.
Han fortalte at, efter 2 år i Japan blev han
nødt til at tage hjem til England igen.

2 år med 4-5 timers benhård træning
dagligt, ud over dette også flere
undervisnings timer af hold på alle
niveauer. I perioden kæmpede han også
100 mands kumite som den første der
kæmpede alle kampe på samme dag.
Deltagelse i All Japan Open og blev nr. 2
og deltagelse på mange træningslejre.

Shihan Collins på vinterlejr i Kalundborg

Da han kom hjem igen var han blevet
gradueret til 3. dan (sensei) og begyndte at
udbrede Kyokushin i England.

Siden hen flyttede Shihan Collins til Sverige
og har boet der siden. Han har altid været
en af de absolut bærende kræfter i Sverige
og Europa indenfor Kyokushin karate.

Shihan Collins er fra den „gamle“
Kyokushin-skole der er med til at holde
niveauet oppe overalt hvor han kommer
frem (underviser), er med til at føre Sosais
ånd og holdninger videre til næste
generation.

Nu er det at jeg kommer til essen af min
oplevelse. Til sidst kom Shihan Collins ind
på sin egen mening omkring det navneskift
som der har været talt så meget om de
sidste 1 ½ -2 års tid her i Danmark og
allerede er gennemført i Japan for 1 ½ år
siden.
Shihan Collins var/er meget klar i sin
holdning til dette, han vil under ingen
omstændigheder skifte navn.
Som han sagde, er det kun et japansk
anliggende/problem som vi i resten af
verden ikke deler, så hvorfor skal vi så
skifte???? Når man har skiftet navn hvad
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bliver så det næste!!? Etikette, teknikker,
kataer osv. osv. Hvem husker så om 5-10
år hvad Kyokushin karate er og hvem
Sosai var og hvad han stod for.

Efterhånden som Shihan Collins kom
dybere ind i sin argumentation for ikke at
skifte navn blev der mere og mere stille i
rummet.

Det var tydeligt at alle de elever og
instruktører fra de forskellige klubber i
Danmark ikke havde tænkt i de baner med
hensyn til konsekvenser af et navneskift,
som de fleste her i Danmark går ind for.
Mig bekendt er det få, der har samme
mening som vi har her i Farum og har haft
fra starten.!!

Medens jeg lyttede til Shihan Collins
glædede jeg mig over at vi i Farum er
fuldstændig afklaret omkring navneskift og
at vi har den samme klare holdning som
Shihan. At vi allerede for lang tid siden har
givet udtryk for dette inden vi hørte Shihan
Collins mening.
Det er som jeg har skrevet i et andet
indlæg dog altid rart at blive bekræftet,
specielt i noget så betydningsfuldt som et

navneskift. Det er vores navlestreng til
Sosai.
Til slut vil jeg opfordre alle i Farum
instruktører, elever og forældre til at holde
fast i hvorfor vi er her i Farum Kyokushin
Karate. Det er fint at kende til historien og
til politik i Kyokushin, men det vigtigste er
at holde fast i jer selv, at træne og træne,
at udvikle jer som karateka og menneske,
at støtte og opmuntre hinanden til hverdag
og til stævner. At holde fast i jer SELV, altid
gå først, altid prøve at være et godt
eksempel for sig selv og andre, at
respektere andre, at være ydmyg over sine
evner og sin grad.

Er du i tvivl om hvordan så kig på vores
dojo-kun og prøv at efterleve den i karate
og i livet så kan det ikke gå helt galt.
Til slut vil jeg gerne takke alle jer elever og
instruktører der kommer til den daglige
træning, for at I altid er med til at motivere
og inspirerer mig til at fortsætte med at
træne i Farum Kyokushin.
Hver især er vi stærke men sammen er vi
uovervindelige.
Lad os blive inspireret af andre, men altid
holde fast i Kyokushin. Aldrig give op.

Osu - Senpai Rauno

TSUNAMI indsamlingen

Bare til din orientering vedr. vores tsunami indsamling.
Tak for bidragene.

Vi fik samlet 5000,00 kr ind på få dage, det var flot at se jeres
offervilje.

Glem ikke alle de andre brændpunkter rundt omkring i verden.

OSU - Senpai Rauno :o)



FARUM KYOKUSHINKAI KARATE

har betydet meget for klubben i den tid du
har siddet som formand.

I begyndelsen af din tid som formand var
du også aktiv som instruktør. Jeg har selv
mange gode og ømme minder om din tid
som instruktør, det var tit at jeg kunne
mærke min krop på udvalgte steder flere
dage efter at du havde undervist.
Du har med din måde at undervise på lagt
grunden til min kærlighed og glæde ved af
træne Kyokushin.
Jeg har altid haft tillid til at du først og
fremmest ville varetage klubbens inter-
esser i DKO (Dansk Kyokushin Orga-
nisation) og altid var i stand til loyalt overfor
klubben at sige din mening på disse møder.
Så det er med stor beklagelse (og forstå-
else) at du trækker dig tilbage fra posten
som formand.

Som du jo så rigtigt har sagt, at nu er tiden
inde til at nye kræfter kommer til.
Jeg vil på klubbens og egne vegne takke
dig for din tid her i klubben og ønske dig
og dine nærmeste alt godt fremover.
Jeg håber at du altid vil holde kontakten
med klubben, det kunne jo være at du fik
lyst til at genoptage træningen igen. Du skal
altid være velkommen.

Osu - Senpai Rauno

Tak til vores formand Henrik Vinter

Jeg vil gerne
benytte lejligheden
til at takke dig vores
afgående formand
Henrik Vinter for
lang og tro tjeneste.

Jeg mener at du var formand helt
tilbage i 1995 hvis jeg ikke husker helt
forkert.
Så det nærmer sig 10 år, det er lang tid at
sidde som formand. Henrik du var jo en af
de 4 personer der i 1988 startede Farum
Kyokushin Karate.
Senpai Franz var en anden i den gruppe,
de 2 andre er stoppet for år tilbage.

Henrik Vinter, du er også den person i
klubben vi i dag kan takke for at vi har vores
dejlige kampsportscenter.
Du var absolut forgangs mand og driv-
kraften bag opførelsen af dette.
Det kan du godt være stolt af, da det jo på
den tid (1990-1991) og i dag er helt
enestående at 3 klubber kan dele og eje et
hus som dette. Det er jeg (og sikkert alle
de andre medlemmer hvis de vidste dette)
dig dybt taknemmelig for.

Det kan godt være at du ikke har været
synlig de sidste 4-5 år for de menige
medlemmer i klubben, men jeg ved at du

Kom og støt vores deltagere ved EM

Fredag

Senpai Michael Meineche, kamp (junior)

Lørdag

Senpai Michael Eibye - kata

Senpai Franz Rasmussen - kata
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Mandag. d. 10.1.2005 havde vi i
Farum besøg af Shihan Jan Bulow
Danmarks landsrepræsentant.

Shihan skulle komme og undervise
alle grader til en fællestræning for 1.
gang i klubbens historie. Jeg glædede
mig meget over at se at der var mødt
over 70 elever op til denne
fællestræning. Alle virkede til at være
meget spændte på hvad der skulle
ske.
Da shihan ikke var dukket op et par
minutter før vi skulle starte, stak alle
sortbælterne lige hovederne sammen
for at drøfte plan B.

Derefter gik vi i gang med et par minutters
forsinkelse. Vi nåede heldigvis kun til sidst
i opvarmningen da Shihan dukkede op.
Han var blevet forsinket p.g.a. sit arbejde.
Selv en Shihan skal jo passe sit arbejde.
Shihan Jan kunne derfor gå lige i gang med
træningen da alle jo var klar efter
opvarmningen.

Besøg af Shihan Jan Bulow

Træningen startede
helt fra bunden med
kihon, var han bl.a.
forklarede at det
nogle gange er
nødvendigt at tage
nogle teknikker ud
for at træne dem
igen og igen. Til sidst
lavede vi lidt styrke
hvor efter at Shihan
fortalte os lidt om
hvordan de andre
klubber opfatter os i
Farum.

Det var nogle meget positive ord og
vendinger som, god disciplin, høj teknisk
standard, godt sammenhold, meget gode
børn og juniorer, altid opbakning omkring
arr. osv. Det var ord der varmede og
glædede alle os instruktører meget, selvom
det ikke er os ubekendt. Det er altid rart at
få noget bekræftet fra „højere sted“.
Efter træning havde instruktørerne og
bestyrelsen et meget positivt møde med
Shihan, hvor vi alle fra Farum kunne
informere Shihan om vores personlige
holdninger og meninger omkring navneskift
til Shinkyokushin. Der var ingen tvivl om at
Shihan fik lidt at tænke på vej hjem. På
den anden side var/er vi glade for at kunne
udtrykke vores fælles holdning omkring
dette til Shihan.
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Box’n’kick

Shihan Fitkins gamle elever spreder budskabet…

Jeg har været i Stockholm og lært Shihan Brian Fitkins nye

træningsform, som han har indført i Sverige. Box’n’kick er

konditionstræning til musik med hjælp af enkle slag- og

sparkteknikker. Mange svenske karateklubber og aerobicscentre

har box’n’kick som en fast del af programmet, og det er efterhånden

ved at sprede sig til Danmark (og nu er også vi blevet inficeret).

I Farum er træningen forbeholdt medlemmer af Farum Kyokushin

(alle voksne, og børn over 8. kyu). Træningen er derfor tilpasset

vort niveau og forkundskaber.

Kom med og prøv det

Lørdag 2. april kl. 11.00-12.30

Lørdag 16. april kl. 11.00-12.30

Derefter et par gange om måneden

Osu
Lena, 3. kyu
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Lørdag d. 4. december deltog 3 børn fra
Farum Kyokushin Karate ved årets
julekatastævne der blev afholdt i lokalerne
hos Roskilde Kyokushin.

Ordet kata betyder egentlig form eller
metode og er et bevægelsesmønster der
bruges af karatefolk verden over, med
henblik på at træne balance, styrke samt
koordination af diverse stillinger og
teknikker. Kata er ligeledes måden man i
det „gamle“ Japan trænede kamp, hvor
man „kæmpede“ mod en eller flere
imaginære modstandere og en kata
„indeholder“ således forskellige parader,
spark og slag fra en eller flere forskellige
stillinger og teknikkerne kan udføres
forlæns, baglæns eller sidelæns. I
konkurrencerne lægges stor vægt på
hurtighed, styrke, balance, fokusering samt
koordination.

Deltagerne var inddelt i 3 klasser alt efter
bæltegrader. I klassen for 7. – 6. og 5. kyu
deltog fra Farum, Anders Kindler, 5. kyu,
Jacob Thorsbro, 6. kyu, samt Lui
Buchhardt, 6. kyu.
Stævnet var opdelt i 3 runder. I den første
runde skulle deltageren vise 1 af 3

obligatoriske kata der blev udtrukket af
hoveddommeren netop som deltageren
gjorde sig klar på arealet. I 2. og 3. runde
havde deltagerne mulighed for at vise en
forudvalgt kata. Der kunne vælges en af
de 3 obligatoriske, eller en af de mere
avancerede. Hver runde blev bedømt af 5
dommere der gav hver deres point, og
højeste og laveste pointgivning blev trukket
fra. Der blev efterfølgende lavet et
gennemsnit af de resterende points som
fulgte deltagerne videre til de næste runder.
Efter 2. runde gik kun de 5 bedst placerede
videre til finalerunden.

Der blev vist nogle meget flotte kata´s
stævnet igennem og deltagerne fra Farum
viste fra start god klasse hvilket også endte
ud med sølv til Anders Kindler, bronze til
Jacob Thorsbro og en flot 4. plads til Lui
Buchhardt. Retfærdigvis bør det nævnes,
at vinderen af klassen var en 4. kyu der
grundet for lidt tilmeldte i egen klasse, var
rykket ned i „vores“ klasse.

Men et flot resultat af børnene der igen
repræsenterede klubben på bedste vis.
Tillykke.

Senpai Franz

Julekatastævne

     Senpai Rauno på frierfødder Det glade par

Stort tilykke

- og al held

og lykke i

fremtiden

ønskes i af

redaktionen
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Michael M., Nardeep S., Mathias og jeg
havde i år meldt os til ovenstående
seminar. De tre yngre formentlig med
fremtidige ambitioner, undertegnede mere
med håbet om at komme helskindet
igennem weekenden.
Arrangører var Nansensgade med sensei
Killer og senpai Mathias Halberg som
instruktører. Som gæsteinstruktør var Poul
Duval inviteret. Det blev holdt på
TK‚ungdomsgård på Tuborgvej. Vi var vel
i alt ca.50 karate-kas, fra 2 dan til 7 kyu.

Lørdag startede med sidstnævnte Poul
Duval som instruktør.
Hvis der er nogle der er bare det fjerneste
bokse interesserede burde navnet sige
dem noget. Poul har bla været træner for
Brian Nielsen, m.fl. af de rigtig gode
boksere.
Det blev til to anderledes timer, delt i én
med sandsæktræning, og én med
konditionstræning.
En af de åbenlyse forskelle er bla hvor
vigtigt det er for boksere altid, at have deres
hoved dækket.
Til afslutning fik Benno og Brian en
speciallektion i bokseringen med ham,
hvilket var ret sjovt at overvære.
De var begge godt flade bagefter.
De to timer blev holdt på et fitnesscenter
på Østerbro.
Herefter var der en fin frokost, der blev
lavet af en af Nansensgade pigerne.
Et suverænt stykke arbejde hun gentog til
aftensmaden og næste dags frokost også!

Eftermiddags- og aftenpasset bestod mest
af kombinationstræning. Dvs. forskellige
kombinationer af teknikker med afsæt i
kampsituationer. F.eks. geri geri efterfulgt
af et lynhurtigt hiza tobi jodan geri.
Dvs. der blev lagt en del vægt på hurtighed
og overraskelse.

Kampseminar - 26-27.februar 2005.
v. Klaus P.,4.kyu.

Dag to var kampdag!
Der blev lagt op til, at det skulle forestille
en rigtig kampdag, med opvarmning,
holden sig varm, skulle ind og kæmpe, og
så ud igen og holde sig varm osv.
Intensiteten og længden af kampene
(nogle gange mod hinanden andre gange
mod big-meat) varierede selvfølgelig efter
erfaring og styrke, så landsholds-
kæmperne og de højt graduerede fik
rigeligt at se til.

Ud over at min højre hånds midterste kno
igen blev skadet, slap jeg helskindet
igennem, og er blevet en god oplevelse
rigere.
Det frister med noget mere kamptræning!
(men kniber med tiden!).

Af de andre syntes jeg specielt senpai
Michael Meinicke så ud til at være godt på
vej mod EM-formen.
Som til gradueringen, så lader det ikke til,
at han er til at få til at gå ned!?

Alt i alt et anbefalelsesværdigt seminar!

Red: Der er desværre ikke nogle billeder fra

kampseminaret, men her ses Klaus ved et

våbenseminar i 2004
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Året 2004 var igen et begivenheds/- og
medaljerigt år for Farum Kyokushin Karate
der endnu engang fik repræsenteret
klubben for fornemmeste vis.

Lejre

Årets første træningslejr var den årligt
tilbagevendende vinterlejr med base på
vandrehjemmet i Kalundborg. Lejren hvor
det meste af træningen traditionen tro blev
afholdt udendørs, blev gæstet af elever fra
bl.a. Sverige og Belgien. Farum var
repræsenteret med 11 deltagere.

I påsken var senpai Franz på påskelejr i
det svenske hvor der blev instrueret af
nogen af Europas højst graduerede, nemlig
shihan Howard Collins, 7. dan, shihan
Michael Söderquist, 5. dan samt shihan
Håkan Nygren, 5. dan.

Over sommeren var 17 at klubbens
medlemmer på sommerlejr der blev afholdt
i Vejen. Her blev lejren gæstet af bl.a.
organisationens japanske præsident, den
tidligere verdensmester fra 1991, shihan
Kenji Midori, 5. dan.
Endvidere var toppen af Dansk Kyokushin
ligeledes repræsenteret blandt
instruktørerne.

Senpai Rauno gæstede den Ungarske
sommerlejr hvor shihan Furko Kalman, 6.
dan stod i spidsen af lejren. Senpai Rauno
instruerede ydermere på den ungarske
børnelejr.

I juni afholdt klubben for andet år i træk
deres interne maratonlejr, hvor der trænes
8 træningspas på 24 timer.

En weekend i september samledes landets
brun/- og sortbælter på en lejr ved
Mariendal på Falster og her udveksledes
erfaringer ligesom landets mest

Karateåret 2004

respekterede instruktører samt shihan
Brian Fitkin, 6. dan stod for træningen.
Samtidig med sort/- brunbæltelejren var
klubben repræsenteret ved et traditionelt
japansk våbenseminar i stilarten Yammani
Ryu, ligesom klubben i midten af
september var i Ameland, Holland, på
sensei Frank Liew-On´s lejr.
(Se billeder med deltgere sidst i artiklen)

Sidste weekend af september afholdt
klubben vores egen lejr ved Møns Klint hvor
bl.a. trapperne ved klinten blev talt et utal
af gange. Lejren her blev gæstet af
hollandske sensei Frank Liew-On, 3. dan.
Der var omkring 40 deltagere på lejren.
I november afholdt klubben børne uchi-
dechi-lejr med deltagelse af 25 børn.

Stævner

I februar afholdt klubben som forsvarende
mester trekampstævnet, der er for børn og
unge i alderen fra 15 år og nedefter.
Ved stævnet kæmpede deltagerne i 3
genrer, nemlig kata, enkeltvis eller som
hold, kumite og slutteligt tøndeslagning på
tid. Der gives point i alle discipliner og disse
lægges sammen til sidst hvorved vinderen
findes. Farum vandt for 6. år i træk og for
7. gang ud af 10 mulige.

I marts deltog klubben ved Roskilde Cup,
et begynderstævne der er forbeholdt de
mindre rutinerede. Der kæmpes efter semi-
contact regler og deltagerne må ikke have
deltaget i „større“ stævner.
Farum deltog med 9 kæmpere og satte sig
på guld til Jonathan Wester-Andersen, sølv
til Mathias Bjare samt bronze til Michael
Meinecke og Jasbir Singh.

Ved et forårskatastævne deltog Farum med
stor succes, idet de med 3 kæmpere vandt
guld, sølv og bronze ved Line Poulsen,
Frederik Bjare samt Mathias Bjare.
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endeligt bronzemedaljer til Julie
Christensen, Jakob Thorsbro, Tilde
Schwaner, Mathias Bjare, Jacob Alexa
samt Klaus Poulsen.
Ved samme stævne fik Tilde Schwaner
tildelt „fighter-prisen“ og Nardeep Singh
„teknikker-prisen“.

Hvis vi ser bort fra trekampstævnet som jo
er holdkamp og klubstævnet, så har
klubben ved 6 stævner været repræ-
senteret med 37 kæmpere og vundet i alt
27 medaljer, heraf 9 guld, 8 sølv samt 10
bronze. Ydermere har vi besat flere 4.
pladser. Et rimeligt godt snit!?…

Graduering
Ved sortbæltegradueringen i november
måned fik Farum en ny sortbælte, idet
senpai Niels Hansen bestod den hårde
prøve til 1. dan.

Tilkendegivelser
Ved årets juleafslutning blev Lilja Thorsbro
kåret som „Årets Kyokushin“, en pris der
gives til en elev der har gjort meget for
klubben i årets løb.
Tilde Schwaner som „Årets Karateka“, en
pris der gives til en elev der har vist store
fremskridt gennem året og endeligt blev
Mathias Bjare kåret som „Årets Fighter“,
der gives til en elev der gennem året har
„fightet“ og vist gode resultater ved stævner
og turneringer. Det skal her siges, at
Mathias har fået gode placeringer ved både
kata og kumitestævner.

Senpai Franz

Ved DM i semi-contact i maj vandt senpai
Franz Rasmussen guld og senpai Rauno
Kuby sølv i herre dan-klassen. Ved samme
stævne vandt Janni Wester-Andersen og
Ejnar Svendsen begge bronze i hver deres
klasse.

I maj deltog senpai Franz Rasmussen med
en placering i top 10 ved EM i Bulgarien.
I oktober måned deltog klubben igen med
stor succes ved DM i kata. Senpai Franz
Rasmussen vandt guld for 6. år i træk og
senpai Michael Eibye vandt sølv, ligeledes
for 6. år i træk. Ydermere ved et samtidig
afholdt kata-stævne for elevgrader, vandt
Line Poulsen guld og Lena Carstensen
bronze i kvindeklassen samt Frederik Bjare
guld og Christian Lytzen bronze i
herreklassen.

I oktober deltog 8 børn/juniorer ved Oyama
Cup hvor der blev kæmpet efter semi-
contact regler. Det blev her til 3
guldmedaljer ved henholdsvis Jonathan
Wester-Andersen, Helene Berentzen og
Tilde Schwaner, sølv til henholdsvis
Frederik Bjare, Petricia Bertelsen og
Nanna Hupfeld, samt bronze til Mathias
Bjare og Christine Buchholtz.
Ved julekatastævne i december for børn
vandt Anders Kindler sølv og Jacob
Thorsbro bronze.

Ved klubstævne i december blev det i kata-
konkurrencen til guld til Carolina Alexa,
Peter S. Hansen, Jacob Alexa samt
Frederik Bjare, sølv til Line Møller, Nicklas
Gregersen, Ulrik Skipper samt Michael
Meinecke og bronze til Helene Berentzen,
Ann Møller, samt Line Poulsen. I kamp-
konkurrencen vandt Line Møller, Kamal
Qader, Christine Buchholtz, Frederik Bjare,
Nardeep Singh samt Jim Campion guld.
Sølvmedaljerne gik til Caroline Alexa, Peter
S. Hansen, Ann Møller, Mike Carstensen,
Mark Eibye samt Michael Meinecke og
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En Bo stav er
ikke lige

sådan at få til
at makke
ret.......

..... og en Tonfa er ikke meget lettere
at få til at svinge i den rigtige retning

...deltageren fra Farum var meget
koncentrerede, hvilket man også kan
se på billederne - men de klarede det

nu flot!!
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Ved sidste weekends Roskilde Cup
leverede Farum Kyokushin Karate igen en
flot præstation, idet de med 7 deltagende
kæmpere vendte hjem med 5 medaljer.

Roskilde Cup adskiller sig fra de øvrige
kampstævner ved, at det er et „begynder-
stævne“ hvor kæmperne maksimalt må
have deltaget 2 gange ved Roskilde Cup,
ligesom de ikke må have deltaget ved
andre større stævner.

Der kæmpes efter semi-contact regler,
hvilket vil sige, at der kæmpes med alle
former for teknikker med fuld kontakt til
kroppen og kun cirkulære spark til hovedet
udført med „skin-touch“, altså meget blød
kontakt, er tilladt.
Frontale spark og teknikker med hænder-
ne mod hovedet er ikke tilladt, ligesom
spark til lår ej heller er tilladt. Der kæmpes
meget modereret til stævnet 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.
Stød mod hovedet dog undtaget.
Til Roskilde Cup kæmpes med ben- og
skridtbeskyttere og for børn og juniorer
endvidere med vest og hjelm.

Deltagerne deles ind i klasser opdelt efter
køn, bæltegrader og vægt samt indenfor
de forskellige klasser seedes kæmperne
efter højde, vægt samt alder.

Der kæmpes i runder af 2. minutter som
kan afgøres på knock out, kampover-
legenhed eller på point. Der kan i en kamp
scores halve eller hele point. Scorer man
to halve point, er kampen vundet. Et halvt
point kan evt. tildeles efter at have udført
en teknik der gør modstanderen
ukampdygtig i mindre end 5 sek., altså en
kort knock out, eller ved at udføre et
cirkelspark med blød kontakt til hovedet.

Findes der ikke en vinder efter første runde,
kan kampen forlænges med flere runder
af 2. minutter.
Hver kamp dømmes af en hoveddommer
samt 4 hjørnedommere.

Grundet for få tilmeldte i pigeklasserne,
blev 3 af Farums piger sat i klasser med
drengene.  I klassen + 50 kg, 9. – 6. kyu,
mødte Petricia Bertelsen en kæmper der
fra start tildelte hende en del hårde træffere
til mellemgulvet. Petricia lod sig dog ikke
slå ud af den fysisk stærkere modstander,
men kæmpede en flot kamp. I slutningen
af 1. runde fik modstanderen desværre
leveret et flot cirkelspark til hovedet og
scorede derved et halvt point. Herefter
lagde Petricia et hårdt tempo og pressede
modstanderen rundt på arealet, desværre
dog uden at kunne score før runden blev
fløjtet af og sejren gik til modstanderen.
I klassen + 50 kg, 5. kyu og over, lagde
Christine Buchholtz ud med at møde en
rutineret og teknisk dygtig drengekæmper
fra Middelfart. Han lagde fra starten et
meget hårdt pres og vandt hurtigt kampen
efter scoring af to halve point.
Herefter skulle Helene Berentzen, i samme
klasse møde en pige fra Svendborg.
Helene pressede fra start hårdt på og
scorede et halvt point for et flot cirkelspark
til hovedet. Denne stilling holdt runden ud
og Helene kunne derefter erklæres for
vinder. Helene skulle efterfølgende kæmpe
mod Christines overmand og han lagde
igen ud i et forrygende tempo. Helene
bevægede sig dog godt rundt og lagde
samtidig et hårdt pres på modstanderen
der tydeligt var frustreret over Helenes
store styrke. Efter de første to minutter var
der ikke fundet en vinder, hvorfor kampen
blev forlænget med 2 minutter. Begge
kæmpere fortsatte deres store pres og høje
tempo, hvilket i sidste ende, kort før runden
blev fløjtet af, resulterede i en scoring til
modstanderen på et cirkelspark til hovedet.

Atter medaljer til Farum Kyokushin Karate
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Ærgerligt for Helene der stod til at
overraske ved muligt at få tilkendt sejren
på kampoverlegenhed.
I samme klasse kæmpede også Mike
Carstensen der med et højt tempo og
meget varieret udvalg af
teknikker, vandt sin første
kamp efter scoring af et halvt
point for et veludført
cirkelspark til hovedet. Mike
vandt sin anden kamp før tid,
ved igen at træffe sin
modstander to gange i
hovedet med et cirkelspark.
Mike skulle i semifinalen
møde en anden Farum
kæmper, Mathias Bjare, der
havde vundet sin første kamp
på kampoverlegenhed efter
en enkelt forlængelse. De gik
begge hårdt til den og udvekslede begge
en del gode og hårde teknikker. I første
forlængelse lykkedes det dog Mathias med
et indvendigt cirkelspark til hovedet, at få
tildelt et halvt point der holdt kampen ud.
Mike var herefter ude og Mathias i finalen
hvor han skulle møde Christines og
Helenes overmand. Her blev det igen til en
meget flot og varieret kamp der dog efter
en enkelt forlængelse mundede ud i sejr til
modstanderen på kampoverlegenhed. Mon

ikke også det var en fejldom? Tilskuere var
i hvert fald ikke helt enige. Men en flot
sølvmedalje til Mathias og delt bronze til
Helene og Mike.
I voksenklassen – 70 kg, 9. – 5. kyu, mænd,

mødte Mark Eibye
som sidste år, en
meget hårdtslående
modstander der pres-
sede Mark godt rundt
på kamparealet. Mark
flyttede sig dog godt
rundt og udførte nogle
gode kontraangreb der
resulterede i en scor-
ing efter et cirkelspark
til hovedet.
I den efterfølgende
finale mødte Mark igen
en hårdtslående og

meget aggressiv modstander. Igen
bevægede Mark sig godt rundt og
benyttede flittigt sit favoritvåben,
cirkelspark til hovedet, dog uden at få
scoret. Modsat lykkedes det modstanderen
at score to halve point, hvilket gav
modstanderen sejren og sølvet til Mark.
Ligeledes i voksenklassen, kvindernes
åbne klasse – 60 kg, debuterede Ann
Møller med et hæsblæsende tempo. Begge
kæmperne uddelte nogle gode øretæver
og kampen bølgede frem og tilbage uden
scoringer, hvilket også resulterede i en
forlængelse. Her blev Ann dog flere gange
snydt for scoringer, idet hun flere gange
fik sparket modstanderen til hovedet,
hvilket dommerne beklageligvis overså.
Kampens overlegne kæmper kunne de dog
ikke overse og Ann fik efter første
forlængelse tildelt sejren efter en lang og
hård kamp.
Slutteligt skulle der uddeles fighter og
teknikerpris i alle klasserne. Fighterprisen
der gives til en kæmper der trods stor
overmagt nægter at give op, blev tildelt
Helene Berentzen. Teknikerprisen der
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gives til en kæmper der har udvist gode teknikker og kæmpet med overblik, blev givet til
Mike Carstensen. Et par flotte tilkendegivelser for deres store præstationer.

Senpai Franz

I november 2004 afholdt DKO den årlige
sortbæltegraduering på Glentevej i
København. Farum Kyokushin Karate
havde senpai Niels Hansen, 1. kyu, med
til den ekstremt krævende bælteprøve til
1. dan.

Dan-gradueringen er absolut en af organi-
sationens største begivenheder, både fordi
det er den hårdeste bælteprøve overho-
vedet, men også fordi det er de nye
sortbælter som skal følge Kyokushin´s
stolte traditioner videre.
Der afholdes kun en dan-graduering om
året i hele landet og det foregår ved, at de
elever som DKO´s tekniske komité
skønner at kunne blive emner til at blive
sortbælter og de nuværende sortbælter
som aspirerer til 2. eller 3. dan, bliver
inviteret til en træningssamling i februar
måned.

Her vurderes de enkeltes niveau og
allerede her, små 10 måneder før den
egentlige graduering, bliver eleverne
sorteret fra hvis komitéen ikke mener at
de besidder den fornødne erfaring, alder,
styrke, kondition, tekniske kunnen og
forståelse for Kyokushin karate, som det
kræver at opnå den første instruktør-grad,
1. dan, eller de højere dan-grader.

Allerede fra februar måned begynder man
at træne op til gradueringen og det er
obligatorisk, at man som min. deltager i 2
af årets træningslejre, samt stiller op ved
DM i kata. Løbende året igennem bliver
aspiranterne evalueret, for at se om den
træningsmæssige udvikling er støt
stigende.
Og fra august måned intensiveres
træningen yderligere og der trænes hårdt
5-6 gange om ugen i Farum, København

Sortbæltegraduering
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eller Roskilde for at være bedst muligt
rustet til den forestående prøve.

Selve gradueringen startede fredag aften
kl. 18.00 med 1 times basistræning, slag,
stød, spark og parader som alle er
grundstenen i karatetræningen.
Hver enkelt teknik vises i alt 50 gange og
da det gælder prøven til det sorte bælte,
skal den første som den sidste teknik vises
med lige stor styrke og præcision. Samtlige
teknikker blev udført uden pause imellem.
Efter basistræningen var der 10 min.
drikkepause.

Efter pausen skulle der vises forskellige
kombinationer af basis med slag, stød,
spark og parader. Dette under bevægelse
frem og tilbage i de forskellige stillinger
man lærer i karate.
Efter ca. ½ time skulle der fortsættes med
en masse forskellige kata´s. Nogle er
relativt simple, mens andre er meget lange
og avancerede. Kata´s er bevægelses-
mønstre, der indeholder et utal af
basisteknikker og stillinger.
De skal udføres med balance, styrke og
koncentration og er iscenesatte kampe
hvor udøveren forestiller sig forskellige
modstandere. I alt skal en
sortbælteaspirant kunne ca. 20 forskellige
kata´s til fingerspidserne.

Til slut inden aftnens finale, skulle
deltagerne vise deres egne sammensatte
kampkombinationer, som er korte effektive
serier, som skal kunne bruges i kamp.
Disse kombinationer eleverne laver selv,
skal forhånd godkendes inden
gradueringen og skulle først vises alene
og dernæst med en „modstander“.

Efter alle disse hårde prøvelser var
trætheden for alvor begyndt at vise sig hos
samtlige aspiranter, men da Kyokushin
karate først og fremmest drejer sig om
viljen til at fortsætte og aldrig give op, er
det ikke tilfældigt, at den første dag
afsluttes med en styrketest.
Der skal laves 90 armstrækninger på
knoerne i langsomt og kontrolleret tempo.
Derefter laves 150 maverulninger, 150
rygbøjninger, 120 hop med samlede ben
over to bælter som holdes i henholdsvis
knæ/- og hoftehøjde og afslutningsvis 60
squathop med afsæt, hvor man ender hvert
hop med en 90 graders bøjning i
knæleddet.
Efter denne hårde test var førstedagens
program overstået.

Herefter gik dommerpanelet, som bestod
af Danmarks eneste 5. dan, tre 4. dan og
to 3. dan i samråd for at vurdere
aspiranternes prøve.
Efter ½ time returnerede de med beskeden
om, at alle aspiranter havde bestået
førstedagen. Dog var der bemærkninger
til en af 2. dan-aspiranterne og til en af 1.
dan-aspiranterne om, at de skulle vise
noget ekstra ved morgendagens prøve.

Klokken var omkring midnat da
aspiranterne langt om længe kunne tage
hjem og hvile til den næste dag, hvor de
skulle møde kl. 1200. På andendagen er
der altid først graduering til 2. og 1. kyu fra
kl. 1000 – 1200. Brunbælteaspiranterne
bruges altid som testkæmpere ved

Klargøring til gennembrydning
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sortbælte-aspiranternes graduering på
andendagen.

Andendagen for sortbælte-aspiranterne
består af tre dele, hvor der lægges ud med
teoretiske spørgsmål som varierer fra
fortolkning og forklaring af diverse
teknikker til spørgsmål om historien og
filosofien bag Kyokushin karate.
Det næste punkt på programmet er 4
forskellige gennembrydninger af brædder.
Hver af aspiranterne skal gennembryde tre
brædder af 1 tommes tykkelse med
henholdsvis knoerne, håndkanten og

albuen. 1. dan-aspiranterne skal ydermere
gennembryde to brædder med frontspark.
2. dan-aspiranter og derover skal selv
sammensætte en gennembrydning efter
eget ønske.

Da gennembrydningerne var overstået,
kunne der gås videre til dagens sidste og
gradueringens hårdeste prøve, som for 1.
og 2. dan-aspiranterne er henholdsvis 10
og 20 mands kumite.

Senpai Niels skulle her have 10 efter
hinanden efterfølgende kampe med 10
forskellige modstandere og efter to dage
med meget hårde fysiske og psykiske

prøvelser, er alle
aspiranterne meget trætte.

Ud over de få brunbælte-
aspiranter var der mødt
mange sortbælter op fra de
forskellige klubber for at
deltage som testkæmper til
disse mange kampe.
Mange af disse kæmpere
var rutinerede turnerings-
kæmpere og flere af dem er
eller har været tilknyttet
landsholdet. Senpai Niels,
der som værende „over 40

år“, havde mulighed for „kun“ at kæmpe
„semi-contact“, som er en blødere
kampform end den frygtede og meget
hårde „knock-down“, havde dog valgt at
kæmpe efter knock-down regler til trods for
at han ikke er eller har været
turneringskæmper.
Han kæmpede sig flot igennem, viste god
Kyokushin ånd og vandt flere af hans
kampe undervejs.
At hans præstation blev anerkendt fuldt ud,
kunne høres på de mange tilskuere der
taktfast hjalp ham igennem denne hårde
prøvelse.
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Efter kampene skulle dommerne igen
votere om udfaldet af gradueringen.

Til alles store lettelse havde de truffet den
afgørelse, at alle aspiranterne havde bestå-
et og Farum Kyokushin havde derved fået
en ny sortbælte.
Et stort velfortjent tillykke til senpai Niels,
der for mange år siden startede sin
Kyokushin-karriere på Ørnevej i
København og efter mange års pause igen
for ca. 5 år siden genoptog træningen i
Farum. Senpai Franz

Red: Senpai Niels i kamp med senpais fra Farum. Der var også mødt andre
medlemmer fra Farum op til at støtte senpai Niels med både kamp, coaching og

moralsk og højlydt støtte
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Enhver karate-
kæmper som
prøver noget nyt,
f.eks. en ny kata

eller et højt
ukendt spark,
falder eller slår
sig en gang

imellem.

Det kan være fysisk, fordi man prøvede at
sparke FOR højt eller ens ego, der bliver
såret.
Når man udfordrer sig selv, ved at sætte et
højt mål – så går det galt en gang imellem.

Det betyder ikke at man ikke skal prøve
mere og straks sætte målet ned af frygt
for at det skal gå galt igen – at man falder
og slår rumpen igen. Det at man fejler en
gang i mellem, betyder netop at man
prøver, at man udfordrer sig selv. Hvis man
aldrig fejler eller slår sig, ja – så prøver man
ikke hårdt nok.

Enhver instruktør har en elev eller 2 (eller
flere), som aldrig presser sig selv. De
prøver aldrig at gøre noget, hvis de ikke er
sikker på at de kan klare det. Nogle gange
griner de ad dem, der prøver noget nyt og
fejler. Som regel holder de elever op efter
efterhånden – eller, de lærer at udfordre
sig selv.
Lad ikke skrækken for at blive til grin ved
at fejle i en kata eller falde på rumpen i
forsøget på at sparke højt, afholde dig fra
at prøve.

Hvis du ikke falder på halen en gang imellem,

                                                                        så prøver du ikke hårdtFra bogen:

Find din indre kriger – Dojo visdom af Jennifer

Lawler, Tae Kwondo og Kickboxing instruktør

De, der griner ad dig, er simpelthen bange
for at prøve selv.
De bruger din fejl i en kata eller din ’ømme
rumpe’ som undskyldning for ikke at prøve
selv. Men, det er ikke alle der griner.
Kun de, der ikke ved bedre, og hvem
bryder sig om det? De vil aldrig komme
videre, lære nye kata og spark og få en
bedre fornemmelse og forståelse af karate
og for deres egen krop og evner.

Rent faktisk er det sjælden t at der er nogle
der bemærker det, når man fejler eller
falder og de der gør, ved at det er fordi
man prøver nye ting og forstår udfordringen
ved det. Normalt er der ikke nogle der går
hjem og udgiver på Internettet: „Hans
Jørgen satte sti mål for højt og faldt på
halen“

Ofte når vi en tilstand af komfort og ro i
vores dagligdag, vi ryger ind i en daglig
rutine hvor det hele er behageligt og nemt.
Den samme følelse kan man få i sin karate
træning. Man falder aldrig på halen eller
slår sit skinneben.
Men det er ikke så godt.
Livet består af daglige udfordringer og man
bør lære hele livet. Når man lærer noget
nyt, vokser man som menneske. Men har
man nået det stadie hvor man er tilfreds
med den daglige trummerum, komme
hjem og smække rumpen i sædet foran
fjerneren eller deltage i sin træning uden
at give sig helt og fuldt hver gang, så er
det svært at bryde ud af den cirkel, selv
om man ved at man burde.

Det kan dog lade sig gøre, tag f.eks. et
eksempel fra skolen: sæt dig det mål at du
altid skal få 11-taller i stedet for 9-taller.



FARUM KYOKUSHINKAI KARATE

Det er muligt at du ikke behøver 11-taller
for at bestå din eksamen, men det er ikke
det, der er pointen. Der er mange der vil
opmuntre dig til at tage ud og feste i stedet
for at læse, prøve at overbevise dig om at
du ikke behøver at være i toppen at være
middelgod er OK.
At karakterer ikke betyder noget, du skal
nok få et job alligevel, så kom nu bare med
denne gang.
Hvis du nu har sat målet til 11-taller og du
så kun får 4 af dem og så resten er 9-taller,
så kan det jo godt være at du alligevel har
gjort det bedre end sidste år.
Du har lært dig selv at stræbe efter noget
og selvom du ikke har nået målet fuldt ud,
så har du alligevel forbedret dit resultat.

Sådan er det også i karatetræningen.
Hvis du sætter dig at forbedre din indsats i
den daglige træning, så du kan bestå de
to gradueringer, du har mulighed for at
deltage i næste år og så kunne består den
ene – så har du alligevel nået et mål.
Du har bestået en graduering, det er et godt
resultat i sig selv, men – du har lært dig
selv at det nytter at give dig selv fuldt ud –
også selvom det betyder at man fejler en
gang imellem.

Og det er DET der betyder noget i det lange
løb.

NY HJEMMESIDE SNART KLAR

Der er allerede en del, der har registreret sig som brugere - du kan blive den næste

- klik blot på „Account“ eller „Min Konto“ for oven på siden og opret dig selv som
bruger.Siderne vil løbende blive udbygget med danske menuer overalt og mere indhold,
såsom gradueringspensum, billedalbum og kalender, som vi kender det fra den gamle
side, men også nye tiltag vil sikkert glæde mange, såsom mulighed for at uploade egne
billeder, anmelde bøger, lejre, butikker osv. og deling af gode Internet links.

Send en mail til lpa@farumkyokushin.dk hvis der er noget du vil foreslå eller savner, så
opretter jeg en ønskeliste og fejlliste med dine input, som er MEGET velkomne.

Osu - LP, 4. kyu
   webmaster

Adressen er: www.farumkyokushin.dk
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Vinder af krydsordskonkurrence blev Senpai Franz
Løsning:  ATAMA = hoved

Denne gang er opgaven ikke en krydsord,
men en „quiz“, indsendt af Lena, 3 kyu.

Hvad siger de?
Bedste forslag publiceres i næste klubblad,

og vinderen får en flaske rødvin/en æske chokolade.

Forslag til hvad senpai Rauno og senpai Mark siger,
afleveres til Lena somså vil finde det bedste forslag.



DOJO-KUN

Vi Vil

træne vor krop og vor sjæl
til urokkelig styrke.

Vi Vil

stræbe efter BUDO’ens sande vej,
så vore sanser er rede når tiden kommer.

Vi Vil

med ærlig kraft bekæmpe vor egoisme.

Vi Vil

altid følge etiketten og udvise høflighed,
respektere andre og afstå fra vold.

Vi Vil

følge vor tro og altid forblive ydmyge.

Vi Vil

søge visdom og styrke
uden at begære andet.

Vi Vil

hele vort liv gennem KARATE-DO,
søge at opfylde den sande mening af

KYOKUSHIN-VEJEN.


