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FARUM KYOKUSHINKAI KARATE

Træningstider for Farum Kyokushin Karate
(Tider pr. 2/11 2005)

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)

Søndag Kamptræning fra 8.kyu over 14 år. ................ 12.00 - 14.00
(se opslagstavle for evt. ændringer søndagstræningen)

Aktivitetsliste - 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.

Materiale kan sendes til:
klubblad@farumkyokushin.dk,

eller afleveres i en kuvert til en af instruktørerne

18 - 19 November ...........Sort/brunbælte graduering
3 December ...........Julekatastævne(Roskilde)

DEAD-LINE til næste blad
Torsdag d. 15 december

17.00 - 18.30

18.30 - 19.45
19.45 - 21.15
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v. Klaus P., 4.kyu.

Jeg er blevet nr. 3 i det netop overståede
kata-stævne, arrangeret af
DKO.
Et stævne hvor vi i øvrigt
som sædvanligt udmær-
kede os ved, at tage
hovedparten af de medal-
jer som der var
(DM: Mænd:
nr.1. Senpai Franz,
nr.2. Senpai Eibye,
Kata-stævne (3-6.kyu):
Mænd: nr.1. Frederik,
nr.3. mig,
Kvinder: nr.1. Line,
nr.2. Helene og
nr.3. Tilde.

Desuden deltog Michael M. og Lena til DM
stævnet, og blev begge nr.4, hos hhv. mænd
og kvinder).

Grunden til at jeg har valgt at skrive om det
er, at jeg jo som de fleste i klubben nok ved
ikke er specielt god til kata, måske snarere
tværtimod, bla handikappet af mine lange
ben og min manglende smidighed.
Og hvad der har vist sig adskillige gange
før, mine nerver (eller præstationsangst!?).

Burde man så egentlig stille op til et
mesterskab, vil nogle måske med rette
spørge?
Det kan der jo så være mange personlige
svar på, men jeg tror, at jeg ved at sætte
mig selv under dette pres, måske kan rykke
ved nogle af mine grænser.
Men man skal nok ikke være bange for at
blive til grin, selv om det nu ikke var det jeg
følte, at der blev gjort (grinet), da jeg sidste

At overvinde sig selv!

år blev diskvalificeret (i 2.runde: glemte en
teknik i en rystende nervøs Gekisai-Dai).

Efter således at have
nedtonet mine for-ventninger
til mig selv, og efter bla
højlydt at have proklameret,
at min ambition bare var at
gennemføre, og efter en ikke
specielt overbe-visende
„generalprøve“ om
mandagen med senpai
Franz, mødte jeg så op
…….. temmelig nervøs!!

Og lavede tre super-kataer?
Nej, ikke just!

Men med nogenlunde mid-
delkarakterer, og med kun enkelte små-kiks
(bla pga det meget lidt glatte gulv), og med
ikke alt for frygtindgydende medkom-
petanter, lykkedes det altså at blive nr.3 !

Hvilket gav
en pokal,
samt en
s p o n s o r
p r æ m i e ,
med cremer
og deo fra
Nivea og adi-
das, hvilket
jo også var
fedt!
Men det at
overvinde sig
selv…!

Ses
til træning!

Osu, Klaus
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Niels Hansen, 1. dan, er 43 år og har en
søn som også træner i klubben

„Jeg startede på Ørnevej som 16 årig fordi
min bror var begyndt på karate. Den store
inspirationskilde var dengang Bruce Lee
filmene. Det blev ti l over 5 år på
hovedskolen, hvor jeg oplevede at blive
instrueret af sensei Jørgen Albrechtsen,
som bragte Kyokushinkai til Danmark i
1967, senpai Hans Chr. Juul Hansen,
senpai Jørgen Feldsted, senpai Humberto
Butz m.fl. Det var dengang sort-/brun-
bæltetræningen foregik bag lukkede døre.
Som 21-årig flyttede jeg til Birkerød, og
vejen til København blev meget lang og
andre aktiviteter stjal min tid.
Træningen stoppede for mit vedkommende
som 4 kyu.
Min søn Peter, 4 kyu, tog så fat i mig for 6
år siden og efter 16 års pause fra karaten,
og spurgte, om han ikke måtte gå til karate
(hans far havde vist pralet lidt med, at han
engang for maaange år siden havde gået
til det). Jeg var ikke et sekund i tvivl om, at
det måtte han selvfølgelig godt, men på en
betingelse, at det blev Kyokushinkai. Der
så jeg så mit snit til at starte på karaten
igen.
Karaten betyder meget for mig i hverdagen.
Udover at den gode fysiske træning,
betyder den mentale træning også meget

Man kan da ikke holde op med at træne karate!!!

Vor chefinstruktør, senpai Rauno Kuby, har netop meldt sig ud af klubben, og har
annonceret at han holder op med at træne karate – efter 13 års intensiv træning.
Jeg tror, at jeg taler for alle medlemmer i klubben når jeg siger at vi alle er meget kede af
at han stopper... Men inderst inde føler jeg at hans afsked med karaten kun er midlertidig
(og ja, der svirrer vist rygter om hans „genopståen“ allerede...).

En gang kyokushin – altid kyokushin.
Har man en gang lært at elske karaten og blevet fanget af Sosais ånd, så vil det følge én
resten af livet. Der er flere af vore „gamle“ medlemmer, som har holdt længere
træningspauser, men som er kommet stærkt tilbage til kyokushin karate efter nogle år.
Læs hvad de har at sige:

for mig. Det at sætte
sig nye mål, f.eks. en
graduering, og for-
følge det med disci-
plin, ydmyghed og
hård træning, er
også noget jeg har
kunnet bruge i min
hverdag.
En anden vigtig ting
karaten har lært mig

er „aldrig at give op“; kæmp tid det sidste
og stræb altid efter at gøre det lidt bedre
næste gang.
Farum Kyokushin kan vi alle være stolte
af. Alle vi karatekaer er klubben, og det er
altid en fornøjelse at se alle de brede smil
til hver eneste træning.
Vi har et utroligt godt kammeratskab, hvor
alle viser hinanden gensidig respekt, hvilket
netop er i Sosais ånd. Klubben har en aktiv
og dynamisk bestyrelse og en homogen
instruktørgruppe.
Dette trekløver bestående af entusiastiske
medlemmer, en dynamisk bestyrelse og en
homogen instruktørgruppe er netop det,
der gør Farum Kyokushin til den gode klub
den er.
Osu og god træning til alle
- Husk, det er indsatsen mellem gradu-
eringerne, der er vigtigst

Senpai Niels“
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Thomas Helboe, 5. kyu er 34 år, er gift,
har to døtre på 3 og 5 år og arbejder som
Sektionsleder hos H. Lundbeck

„Jeg begyndte at træne karate (shoto-
kan) for første gang da jeg var 24 år, det
var mens jeg var i England for at skive mit
afsluttende speciale (på Universitetet i
Bradford).
På det tidspunkt spillede jeg volleyball, så
da jeg kom hjem fra England lagde jeg
karaten på hylden igen. 2 år senere måtte
jeg opgive at spille volleyball pga. en
skulderskade, og så begyndte jeg på
Kyokushin karate på Glentevej i
København.
Kyokushin karate tiltalte mig endnu mere
end shotokan da det er mere fysisk, og da
kamptræningen indeholder mere rigtig
kontakt (ikke kun markeringer). Efter af
have trænet i ca. et år (og faktisk samme
dag som jeg var til graduering til 7. kyu)
blev jeg ramt at meget voldsom
inflammation (reaktiv artritis) i begge fod-
og knæled, hvilket gjorde at jeg måtte
opgive at træne det næste år.
Da jeg efter et år kunne genoptage min
træning graduerede jeg op til 5. kyu i løbet
af et år. På det tidspunkt (1999) flytte jeg til
Farum og vi fik vores første barn.
Jeg besluttede at lægge træningen på
hylden igen for at have tid til at ordne vores
hus, og være sammen med vores barn.
De næste 5 år trænede jeg over hovedet
ikke, men mit nytårsforsæt for 2005 var at
starte igen, så i januar begyndte jeg at
træne 1 gang om ugen i Farum kyokushin
Karate og har gjort det lige siden (bortset
fra i sommer hvor jeg var 2.5 måneder i
England).
Som du kan se har jeg været meget til og
fra Karate, men i alle de perioder jeg har
været væk fra karaten (frivilligt eller
ufrivilligt) har jeg hele tiden haft ønsket om
at komme i gang igen.

For mig er Karate en
utrolig god måde at få
klaret hovedet idet
man bruger sin krop
til kraftig fysisk
udfoldelse og samti-
dig (ved kamptræ-
ning/sparring) får det
adrenalin „rush“ som
jeg i hvert fald er glad
for. Det er også en

god måde at teste sig selv på hver gang
man er til træning.
For mig er karate en fantastisk form for
træning fordi den dækker alle de behov
(fysisk, psyke, adrenalin) som jeg ellers
ikke får opfyldt i min hverdag, også selv
om jeg kun har mulighed for at træne en
gang om ugen.“

Og så mig selv:Lena Carstensen, 2.kyu,
er 33 år, har en datter på snart 6 år og
arbejder som kirurg på Rigshospitalet:

„Jeg begyndte at
træne karate som 15-
årig under Shihan
Brian Fitkin i Stock-
holm. Jeg blev meget
hurtigt fænget af
karaten og trænede 5
gange om ugen i
gennemsnit og under-
viste fast i klubben fra

jeg var 6. kyu.
Som 18-årig løb jeg marathon næsten
uden at have løbetrænet, og gennemførte
– formentlig pga. den viljestyrke og kamp-
ånd (læs: stædighed) som karatetræ-
ningen havde givet mig.
Jeg flyttede til Danmark som 19-årig for at
læse medicin. Allerede inden jeg havde
fået et sted at bo, så havde jeg fundet en
karateklub. Jeg startede på Ørnevej efter
kun 1 dag i Danmark, men trænede kun i
få måneder inden jeg holdt op.
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Medlemstavle

Jeg er ikke helt klar over hvorfor jeg
stoppede, men den gang var alt i min
verden sort eller hvidt: Hvis jeg ikke
længere havde tid til at træne hver dag, så
kunne jeg ligeså godt holde helt op!
Og så blev det til 13 års træningspause,
inden jeg igen satte min fod i en dojo.
I mellemtiden har jeg levet. Jeg har oplevet
ting, som jeg aldrig ville have givet mig selv
tid til, hvis jeg havde fortsat med karaten.
Jeg har rejst i Afrika, Syd- og Nordamerika
og i Asien; jeg har besteget bjerge og
dykket i dybe have; jeg har lært frække
gloser på 10-12 forskellige sprog; jeg har
danset latinamerikansk og haft
tømmermænd i tre døgn i træk; jeg har
været skiguide og brækket armen på
snowboard; jeg har taget en lang
uddannelse og fået et spændende job –
og jeg har været gift, fået barn og blevet
skilt igen. Mange ting, som har gjort mig
klogere og stærkere; men havde det ikke

været for kyokushin, så havde jeg nok givet
op på mange af mine projekter.
Nu er jeg tilbage i folden igen, efter blid
overtalelse fra min gode ven Shihan Fitkin.
I dag giver karaten mig noget, som anden
motion ikke kan give mig. Der er ikke
længere den fanatisme og søgen efter sit
indre jeg, som for 15 år siden – men
karaten, og ånden i og omkring dojoen, og
det gode sammenhold som vi har i Farum
kyokushin er helt speciel. Selvom der går
mange timer ude i dojoen (også for min
lille datter Sara), så føler jeg at jeg får så
meget energi og indre ro, at jeg faktisk har
mere tid til Sara, til mig selv og til mit
arbejde.“

I næste nummer af klubbladet kommer der
spændende interviews med
Senpai Michael Eibye 2. dan, Per
Danielsen, 3. kyu, Lars Færch, 5. kyu
Glæd dig...Osu!

Er du 8. kyu eller højere skal du have en brik  på tavlen
med dit navn og et vellignende billede af dig selv på bagsiden, har du ikke den brik,
kan du ikke gå til den næste graduering.

Brikken kan bestilles hos Senpai Franz ved at aflevere en lukket konvolut med tydeligt
navn uden på og 100,00 kr inden i.

Tavlen er en medlemstavle og en gradueringstavle skal bruges på den måde at når
man vil til den næste graduering, så vender man sin brik således at billedet vender
udad. Dette skal være gjort senest  1 mdr. før selve gradueringen.

Når man vender sin brik på denne måde signalere man overfor instruktørerne at nu
har man tænkt sig at gå til graduering.

Det er derfor lettere og langt mere overskueligt for instruktørerne at se hvem der skal
op og om de kan blive klar til dette.

Tavlen ændrer ikke på at man skal have instruktørtilsagn for at gå optil 4. kyu  og op
som hidtil.

Osu Senpai Rauno

Har du fået bestilt en brik til
tavlen i dojoen ???
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Ved 3. Oyama Cup for børn og juniorer
leverede Farum Kyokushin Karate lørdag
den 08. oktober igen en flot præstation,
idet vi med 10 deltagende kæmpere
vendte hjem med 5 medaljer.

Der kæmpedes efter semi-contact regler,
hvilket vil sige, at
tilladte teknikker var
cirkulære spark til
hovedet udført med
„skin-touch“, altså
meget blød kontakt.
Ydermere var det
tilladt at udføre alle
former for teknikker,
slag som spark, med
fuld kontakt ti l
kroppen.
Frontale spark og
teknikker med hæn-
derne mod hovedet
var ikke tilladt, ligesom spark til lår ej heller
var tilladt.
Der kæmpedes meget modereret til
stævnet i forhold til den normale kamp-
form, „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 Oyama Cup
kæmper deltagerne endvidere med ben-
og skridtbeskyttere, vest samt hjelm.

Deltagerne blev delt ind i klasser opdelt
efter bæltegrader, vægt samt erfaring. Der
blev kæmpet kampe af 1½ minut med
mulighed for 1 minuts forlængelse.

Ved semi-contact stævner kan der scores
halve point ved at „knock oute“ modstand-
eren således at han er ukampdygtig i
mindre end 5. sekunder eller ved et
kontrolleret cirkelspark til hovedet uden
blokade imellem.

Oyama Cup

Er modstanderen ukampdygtig i mere end
5 sekunder vindes kampen.

Farum havde igen i år flere debutanter med
ved stævnet, og de leverede alle en flot
præstation og kæmpede alle op til deres
bedste.

Juniorklassen for drenge, 4. kyu og
opefter over 50 kg, var der kun fire
deltagere, heriblandt Jonathan
Wester-Andersen, 4. kyu og Per
Sikker Hansen, 5. kyu, der grundet
sin vægt og højde var rykket en
klasse „op“.
I denne pulje så vi uden tvivl nogle
af stævnets bedste kampe.
Der blev kæmpet hårdt, meget
teknisk og med meget høj intensitet.
Per skulle i den første kamp møde
Mike Carstensen, Nansensgade og
det blev fra start en hård kamp.

Mike der er teknisk dygtig blev kæmpet af
Per på den rigtige måde ved at være over
og tæt på ham hele tiden, så han ikke
kunne benytte sig af sine cirkelspark til
hovedet.
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Mike var nogen klasser bedre end Per og
det lykkedes ham at score et halvt point
for et cirkelspark til hovedet.
Per kæmpede dog ufortrødent videre mod
Mike der fik henstillinger for at udføre for
hårde spark til hovedet. Mike vandt kampen
efter ordinær tid.

Herefter skulle Jonathan møde en højere,
tungere og to år ældre 3. kyu fra Roskilde.
Jonathan der var tydeligt
tændt, var over modstand-
eren fra start til slut med et
hårdt tempo og et inferno
af slag og spark.
Jonathan vandt kampen
før tid efter to flotte
scoringer for cirkelspark til
hovedet.
I finalen skulle Jonathan
efterfølgende møde Mike.
Det blev her en meget
jævnbyrdig kamp, hvor
Jonathan primært var den
frembrusende og Mike den
mere „passive“.
Han leverede dog hele
tiden en del kontraangreb.
Midt i ordinær tid satte Jonathan et flot
cirkelspark ind på kinden af Mike så der
tydeligt blev hørt et klask. Dette blev dog
kun set og hørt af en af dommerne, hvorfor
Jonathan ikke fik point for sin scoring.
Tiden rendt ud uden flere scoringer og de
gik ud i forlængelse.
Her fortsatte Jonathan sin „aggressive“ stil
og fortsat med Mike som kæmperen på
retræte.
Af uransagelige årsager, tildelte dommerne
Mike sejren efter endt forlængelse uden
scoringer. Det virkede klart som en
„afstraffelse“ af Farum og Jonathan.

Der skulle ikke kæmpes om 3./4. pladsen
og da reglerne sagde at man skulle have
vundet en kamp for at få medalje, var der
ikke mulighed for Per for at vinde en sådan.

I juniorklassen for piger, grønbælter over
50 kg, var der kun tilmeldt Christine
Buchholtz 4. kyu fra Farum.
Hun blev derfor efter egen accept, sat i
gruppen drenge, 8. – 6. kyu, over 50 kg.

I denne klasse var der
endvidere deltagelse af
Ulrik Skipper, 7. kyu,
Emil Wolff, 6. kyu, Lui
Thomsen, 5. kyu samt
Michael Boel, 9. kyu der
ligesom Christine var
flyttet til anden gruppe
idet der ikke var flere
tilmeldte i hans klasse.

Ulrik var første kæmper
i ilden mod en sprud-
lende asiat der vandt
kampen før tid på to
scoringer for cirkelspark
til hovedet.

Lui skulle møde en hård kæmper fra
Middelfart og det blev fra start en meget
hård kamp der løb ud i forlængelse uden
scoringer.
I forlængelsen blev modstanderen tildelt en
advarsel for stød til haslen. Han havde dog
overtaget så meget, at han fik tildelt sejren
på kampoverlegenhed.

Herefter skulle Christine møde den meget
sparkende og sprudlende asiat som Ulrik
tabte til. Taktikken var klar. Christine skulle
tæt på ham og give ham en masse tunge
stød til kroppen, hvilket hun udførte til punkt
og prikke. Hun styrede modstanderen fra
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start ti l slut rundt på
kamparealet uden at han fik et
ben til jorden.
I forlængelse scorede han dog
uheldigvis et halvt point for hans
„frygtede“ cirkelspark ti l
hovedet, hvilket senere kost-
ede Christine sejren.
Ærgeligt for Christine der
virkeligt havde et godt overtag.
Emil skulle i sin første kamp
møde en pige der tydeligvis var
fejlplaceret i gruppen.
Emil passede dog godt på
hende men gav hende nogle
gode hårde stød til kroppen
hvorefter hun kort efter opgav at fortsætte.
Emil skulle derefter møde asiaten og gik
frem efter samme opskrift som Christine
havde fået.
Ærgeligt igen lykkedes det asiaten at score
et halvt point efter en ellers flot indsats af
Emil. Emil havde dog sikret sig en 3. plads.
Michael Boel skulle møde Lui´s overmand
og selvom Michael var debutant, leverede
han en rigtig flot indsats. Han tabte dog
efter forlængelse på kampoverlegenhed til
modstanderen.

I klassen for piger, 8. – 6. kyu
under 50 kg fik Tilde Schwaner,
7. kyu desværre kun en enkelt
kamp da der ikke var flere
tilmeldte. Hun kæmpede dog
meget overbevisende og vandt
kampen og guldet efter scoring
for cirkelspark til hovedet.

I pigernes klasse, 8. – 6. kyu
under 37 kg, var der kun 3
tilmeldte herunder Line Møller fra
Farum.

I den første runde sad
Line over og i kampen
med hendes
modstandere blev den
ene diskvalificeret for
ulovlig teknik og den
anden kæmper ønskede
ikke at fortsætte.
Der var desværre derfor
ingen mulighed for
kampe eller medaljer til
Line.

I drengenes klasse, 8. –
6. kyu under 37 kg havde
Farum en enkelt deltager

i Martin Klamer, 5. kyu. Martin vandt sin
første kamp efter to flotte scoringer for
cirkelspark til hovedet.
Han sad over i anden runde grundet
mangel på modstander og var derved i
finalen. Her modtog Martin en advarsel for
ulovlig udført teknik ved efter et uheld at
have tildelt modstanderen et spark i
skridtet.
Martin kvitterede dog kort efter ved at score
et halvt point for cirkelspark til hovedet og
guldet var derved hjemme.

 Ydermere fik Per
Sikker Hansen tildelt
prisen for bedste
fighter efter hans dyst
mod Mike Carsten-sen.

Stor ros til samtlige
„unger“ der leverede en
flot indsats og
igen repræsenterede
Farum på bedste vis.

Senpai Franz
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Fredag Lørdag - fortsat
kl. 1800 – 1930 Kihon kl. 0900 – 1100 Ido kihon no kata
kl. 2000 – 2130 Kata kl. 1130 – 1200 Teori
kl. 2200 – 2300 Selvforsvar kl. 1200 Frokost
Lørdag kl. 1300 – 1500 Kata
kl. 0600 – 0730 Kamptræning kl. 1530 – 1745 Kamptræning/kumite
kl. 0800 Morgenmad kl. 1745 Afslutning

Der blev kæmpet bravt og kun set en enkelt eller to „sure ansigter“ undervejs. Det var
opslidte og trætte børn der i forbindelse med afslutningen hver modtog en lille
hædersbevisning i form af en deltagermedalje. Ydermere blev der uddelt en „fighterpris“
til Jonas Quistgaard for god fighterånd gennem hele lejren.

Flot unger og tak til madmor Gitte Campion der kom og smurte mader til vores frokost.
Senpai Franz

Fredag den 20 august afholdt vi klubbens første mini-marathonlejr med en max. alder på
deltagende elever på max. 12 år. Lejren var primært tiltænkt de børn der grundet alder
eller andet ikke kunne deltage på den „store“ marathonlejr. Der var dog flere gengangere
fra den „store“ lejr og knap så mange nye ansigter. I alt var der dog tilmeldt 18 børn.
Børnene var på forhånd stillet i udsigt, at de skulle slå de voksnes træningsindsats fra
den „store“ lejr og således træne mere end de voksnes 11½ time. Nedenstående skema
viser børnenes træning m.m. over de 24 timer i centret

Mini- marathonlejr 2005

 

Fredag den 19. august mødte der xx børn
(op til 13 år) op til en ny begivenhed i Farum
Kyokushin-karate: Mini-marathon lejr. Det
var selvfølgelig Senpai Franz der havde
fundet på at børnene også skulle have
deres egen marathon-lejr.
Efter at have sagt farvel til mor/far var det
ind i omklædningsrummet, på med gien og
ind i dojoen og så gik det løs.
Det første pas var kihon i 1½ time vi blev
stillet op foran spejlene og så lavede vi
kihon: Slag, spark og parader. Når vi nu stod
foran spejlene brugte vi dem til at øve os i
at ramme i de rigtige højder.
Efter en halv times pause tog vi hul på andet
pas som var kata. Dette pas handlede mest
om de kataer vi kunne i forvejen.

Da dette pas var færdigt var der endnu en
halv times pause, for fredagens træning var
ikke slut endnu…
Fredagens sidste pas var selvforsvar
hvilket jeg selv syntes var temmelig
morsomt. Vi lærte en masse spændende
måder at lægge modstanderen ned på og
gøre andre ting ved ham.
Så var vi efterhånden lidt trætte (jeg var i
hvert fald), og så var det jo heldigt at vi
skulle sove. Vi tog måtterne og lagde dem
i dojoen efter egne ønsker. Der var
(desværre) ikke nogen pudekamp men lidt
pjat og snak var der dog…
Der var IKKE nogen nattræning  for
Senpai kunne ikke løbe ud med os alene…
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Så vi sov rigtig dejlig mange timer og vi
var alle mere eller mindre udhvilede da vi
vågnede/blev vækket kl. 6 lørdag morgen.
Efter hurtigt at have ryddet dojoen lagde vi
hårdt ud med 1½ time kamptræning. Vi
kæmpede dog ikke, men øvede i stedet
kombinationer af slag og spark, hvilket var
meget nyttigt. Nogen var lidt trætte i starten,
men da først træningen kom i gang
vågnede de lidt op…
Nu trængte vi til morgenmad, og menuen
bestod af guldkorn, Corn flakes og
havregryn. Vi dækkede selv op og tog ud
igen da vi var færdige. Opvasken overlod
vi til opvaskemaskinen. Så var der en halv
times pause inden vi skulle træne ido kihon
no kata i to timer. Det var et  ret langt
træningspas men godt for mig, for jeg
havde ikke lært mine nye ido kihon no
kataer ordentligt endnu.
Så var der frokost! Gitte var så venlig at
hun kom og smurte sandwiches til os alle
sammen. Imens vi spiste underholdt
Senpai Franz med karate-teori.
Efter frokost var der endnu et 1½ times
træningspas som jeg ikke kan huske hvad
var.

En halv times pause blev efterfulgt af
lejrens anden kata-træning. Denne gang
trænede vi de kataer der var nye for vores
grad. Det var svært men til sidst fik jeg dog
banket Pinan 2 lidt ind i knolden…
Så var vi ved at være trætte, men der
manglede endnu et træningspas…det var
selvfølgelig kamptræning og kamp, lige
hvad vi trængte til ☺

Så var vi nået til afslutningen, og vi havde
trænet i alt 12 timer og 20 minutter, hvilket
var 20 minutter mere end på de voksnes
maratonlejr! Og så manglede vi kun en ting:
Fighter pokalen! Senpai Franz sagde det
var utroligt svært at vælge, fordi mange
havde gjort det rigtig godt, men han havde
besluttet at den gik til Jonas Q 8. mon.

Jeg synes det var sjovt at prøve at træne
så meget, og at det var sjovt at vi trænede
mere end på de voksnes lejr! Tak til Senpai
Franz fordi han gjorde et stort stykke
arbejde med at lave lejren.

OSU! Jonas Brøndsted 7. mon
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Vi ankom til Møns Klint Vandrerhjem kl.
19.00 fredag, hvor vi blev indkvarteret på
vores værelser.
Efter at have pakket ud startede den første
og eneste træning indendørs.
Derefter var der meditation, som Sensei
Frank underviste i. Det var lidt af en
oplevelse for mig, jeg slappede så meget
af at jeg faldt i søvn.
Det var ikke meningen men det var nu
meget dejligt.Så blev det endelig tid til lidt
kage og mad til de sultne. Efter den dejlige
kage gik de fleste i seng, fordi man kunne
jo aldrig vide om der var nat træning !!!!!

Nat træning var der ikke noget af den nat
men til gengæld var der morgenløb kl. 7.00
lørdag morgen.
Bagefter var der morgenmad. Da vi havde
slappet af en time efter maden var der god
og sjov træning igen med Sensei Frank.
Kl. 12 var der frokost og lidt senere var der
en god lang gåtur ned til de uforglemmelige
Trapper ved Møns Klint.
Da vi var færdige, var de fleste af os virkelig
færdige, men der var jo også lige turen
hjem.

 Møn lejr 2005

Som sagt var alle træningerne både gode
og sjove på hver sin måde og i øvrigt var
det Sensei Frank der havde alle træning-
erne.
Da vi kom tilbage var der god aftensmad
og efter maden var det afslapningstid.

Natten til søndag var der nat træning ude i
skoven hvor vi skulle stå i armstand  i 40
minutter. Da vi kom tilbage fik vi lov at gå
op i seng, men blev vækket  5 minutter efter
fordi Sensei Frank havde glemt at sige
godnat til os men så fik vi også lov til at gå
I seng.
Kl. 8 søndag morgen var der morgenmad
og kl.  10 – 12  var den  sidste træning.
Efter folk havde pakket holdt sempai Rauno
en Tale om nogle forskellige ting.
Det var en god tale så alt i alt var det en
smadder hyggelig og lærerig weekend.
Jeg håber der bliver en lejr til Møn igen til
næste år.

Osu
Daniel 9 kyu

Jonathan og forfatteren, Daniel
Sensei Frank og senpai Rauno -

bemærk posituren ;o)



Billeder fra Mønlejren
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Så var det tid til årets tredje graduering  -
en begivenhed, der af de fleste er noget
man ser frem til med en blanding af forvent-
ning og nervøsitet.
Denne gang var der ca. tyve karateka, der
havde valgt at lade sig vurdere med henblik
på at opnå den næste grad.
Vi fordelte os lidt, nogen skulle til 8. 7 6 5 4
og 2. kyu. Denne gang forgik gradueringen
sådan at vi alle først gennemgik pensum
til 8. kyu, inklusive styrkeprogrammet til
denne grad.

Da dette var overstået, fik dem, der var
oppe til 8 kyu lov til at gå, og vi andre fik en
lille pause.
Så gennemgik vi pensum til 7. kyu, inklu-
sive styrkeprogrammet til denne grad.
Så fik den der var oppe til . 7 kyu lov til at
gå.
Pensum til 6 og 5 kyu  blev slået sammen
og styrkeprogrammet til 5 kyu blev udført.
Så fik dem, der var oppe til 6 og 5 kyu lov
til at gå.

Nu havde vi også lavet al basis teknik op
til og med 5 kyu, samt i alt:
90 armbøjninger, 150 mavebøjninger, 150
rygbøjninger, 90 knæbøjninger og 165
enkelte hop over bælte.

Her må det lige indføjes at der er forskellige
krav til børn og voksne hvad angår styrke-
programmet til graduering – børnene slip-
per lidt billigere end de voksne.

Nu var gradueringen for alle de lavere
grader (til og med 5. kyu) overstået og der
var kun tre aspiranter tilbage:
Christine og Klaus Fjellerup der skulle op
til 4. kyu (grønt bælte) og Lena Carstensen,
der skulle op til 2. kyu (brunt bælte).

Graduering d. 10 September 2005
Når man skal op til grønt bælte og derover,
er det ikke nok at kunne sine basisteknikker
og katas tilfredsstillende, man skal også
vise at man har forstået filosofien bag
Kyokushin karate, samt kender dens
historie.
Der blev spurgt vidt omkring – om Sosai
og om betydning og anvendelse af forskel-
lige teknikker, om fortolkning af kata og om
Kyokushin etikette regler og forståelse
heraf.
Herefter fortsatte aspiranterne til de højere
kyugrader med den relevante basisteknik
og de krævede katas.
Så var det tid til Yakusoko kumite, arrang-
erede teknikker, man kan bruge i kamp.
Til 2. kyu skal man selv arrangere 3, mens
man til 4. kyu skal følge instruktørens
anvisninger.
Fantasien var taget i brug og nogle gode
kampkombinationer blev afprøvet.

Afslutningsvis var det tid til jiyu kumite (fri
kamp).
Rigtigt mange af klubbens medlemmer var
mødt op som testkæmpere og der blev
kæmpet en række spændende kampe
med aspiranterne til 4.og 2. kyu.

Herefter var gradueringen næsten over-
stået, kun voteringen manglede.
Der blev ventet i spænding udenfor dojoen,
mens instruktørerne besluttede, hvem der
skulle tildeles en ny grad og hvem, der
tålmodigt må vente til næste graduering.

Langt de fleste slap igennem denne gang
og klubben kan nu glæde sig over en ny
brunbælte, to nye grønbælter og en del nye
blå og gulbælter.

Ann Møller (ny) 6. kyu.
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En lille beretning fra en søndag eftermid-
dag/aften hvor instruktørerne samledes i
underholdningsøjemed for første gang i
klubbens historie.
Instruktørerne har i lang tid talt om at
mødes og have en hyggelig aften samme,
uden at det omhandlede karate, så det blev
søndag den 11. september.
Vi havde aftalt at mødes inde ved Big Bowl
i Valby, så der var lagt i ovnen til
lidt konkurrence fra start ☺

Vi skulle jo have de traditionelle
bowlingsko på, men uden dem
ville vi aldrig få den rigtige kime i
stødene, og som man kan se på
senpai Franz og senpai Michael
så er der rigtig kyokushin teknik i
svingene.

Senpai Klaus mente at det handlede om
farven på bolden.

Vi havde 2 baner så
på bane 15 var
senpai Franz, sen-
pai Niels, Senpai
Klaus og mig selv.
På bane 16 var det
senpai Rauno, sen-
pai Michael og
senpai Rasmus.
Og i 2 lange timer
blev der svedt, hujet lavet „ high five „ slået
i gulvet og, nu bander vi jo ikke…….

Instruktør time
Men lad os fremhæve vinderne i de 3 hhv.
4 runder vi nåede. Bane 15 i 3 runder:
1 Runde senpai Klaus, 2 runde senpai
Franz, 3 runde senpai Klaus.
Bane 16 i 4 runder: 1 runde senpai Rauno,
2 runde senpai Michael, 3 runde senpai
Rauno, 4 runde senpai Rauno.

Men trods resultaterne var alle glade og
smilede, og efter 2 timer gik det videre til

restaurant Umami, en ja-
pansk restaurant selvfølge-
lig. Nu kan undertegnede ab-
solut ikke lide fisk eller sushi
på nogen måde, men kom i
det øjeblik til at tænke på
Sosai, som kort før sin død
gav organisationen et nyt
motto - OSU-NO-SEISHIN.
Essensen af dette motto er „

Never give up „.
Så med det i tankerne satte vi os til bords.

Maden var fortræffelig og især desserten,
vin og japansk øl kan fremhæves.
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Nu kan man jo ikke mødes 7 instruktører uden at
tale, vise, udøve karate, men det skal nævnes at
en bowling kugle ikke skal kastes fra zenkutsu
dachi, ej heller ushiro.
Kig ikke altid din modstander i øjnene, slet ikke
før du skal kaste. Jubel når din modstander laver
en strike og give ham en „ high five „ så hård at
du måske med held skader hans spille arm.

Vi hævede mødet ved 22.00 tiden i vished om at
Farum kyokushin karate vil altid bestå, men vi kan
ikke og vil ikke undvære jer.
OSU-NO-SEISHIN Senpai Martin

Lørdag den 01. oktober var klubbens
katafolk i ilden ved henholdsvis katastævne
for graderne 6.kyu – 3. kyu og DM i kata
for graderne 2. kyu – 2. dan.
Stævnet blev afholdt på Glentevej.
Det var kun 2. gang der blev afholdt separat
katastævne for lavere kyu-grader.

Kata 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. I konkurrencerne lægges
stor vægt på hurtighed, styrke, balance,
fokusering samt koordination.

I herreklassen for brun og sortbælter deltog
fra Farum senpai Michael Eibye, 2. dan,
senpai Franz Rasmussen, 1. dan samt
Michael Meinecke, 2. kyu og i samme
klasse for kvinder Lena Carstensen, 2. kyu.
I kyu-klassen for kvinder var Farum
repræsenteret ved Line Poulsen, 4. kyu,

DM i kata
Helene Berentzen, 4. kyu, samt Tilde
Schwaner, 5. kyu og i kyu-klassen for herrer
deltog Frederik Bjare, 3. kyu samt Klaus
Poulsen, 4. kyu.

Stævnet var opdelt i 3 runder.
I den første runde skulle deltageren vise 1
af 5 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 5 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 8 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 næsten total Farum dominans idet
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guldet i kyu-klasserne gik til henholdsvis
Line Poulsen med karaktererne 7,333 for
Pinan 1, 8,367 for Tsuki no kata samt 7,367
for Pinan 4 og Frederik Bjare med
karaktererne 7,333 for Pinan 3, 8,300 for
Tsuki no kata samt 7,433 for Pinan 4.
Ydermere blev det til sølv til Helene

Berentzen med
7,200 for Pinan 2,
7,233 for Pinan 3
samt7,100 for
Pinan 4 og bronze
til Tilde Schwaner
med 7,100 for
Pinan 3,7,233 for
Pinan 2 samt
7,133 for Pinan 1.
Klaus Poulsen fik
med karaktererne
7,000 for Pinan 2,
7,833 for Tsuki no
kata samt 7,033
for Pinan 4 også
en flot 3. plads.

Succesen for Farum blev total,
idet jeg selv og senpai Michael
Eibye i herreklassen for dan-
grader vandt henholdsvis guld
og sølv, begge for 7. år i træk.

Jeg fik karaktererne 8,467 for
Yantsu, 9,400 for Seinchin
samt 9,600 for Sushiho og
senpai Michael 8,333 for
Yantsu, 9,433 for Seinchin
samt 9,533 for Sushiho.

Lena Carstensen fik en flot 4.
plads med karaktererne 8,067
for Saiha, 8,967 for Seinchin
samt 9,133 for Sushiho.

Michael Meinecke fik
ligeledes en flot 4. plads
med 8,133 for Tsuki no
kata, 9,200 for Seinchin
samt 8,367 for Yantsu.
Et flot resultat af Michael
der til trods for en „lavere
rangeret“ kata med en
gennem-snitskarakter på
8,0 mod de øvriges 9,0 i
3. runde, endte med et
„tab“ på 0,9 fra bronze-
pladsen.

Næste år er han klar med
en kata mere til gennemsnitskarakteren 9,0
og mon så ikke vi skal have en medalje
mere med hjem til Farum.
Et flot resultat fra alle deltagerne som vi
alle i Farum kan være stolte af. Godt gået!

Senpai Franz
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XXXX KRYDSORD XXXX

Vinder af krydsord i sidste blad blev Tilde

Kodeordet sammensættes af de nummererede
felter og kan aflevere en kuvert med løsningen
til en af instruktørerne eller  til Lars Peter, 4. kyu.

Man kan også e-maile løsningen til
klubblad@farumkyokushin.dk

Husk at skrive navn, alder og kyu/mon grad på
sedlen.
Præmie: En æske chokolade.
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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.


