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Vi fra redaktionen er ”rigtig” glade. Tænk sig, at vi denne gang er i den pri-
vilegerede situation at have artikelmateriale til at udfylde knap 50 sider. 

Denne ”december” udgave dækker perioden fra september til og med de-
cember måned. I dette efteråret har der været rigtig mange lejre og stæv-
ner med stor deltagelse fra Farum kyukushin karate klub. Yderligere har vi 
en artikel fra klubbens Japan-tur denne sommer, og som noget nyt er der 
til sidst i bladet en ”sladder-spalte”.

Vi håber at både forældre og karate-kaer har til mange timers inspirerende 
læsning fra diverse stævner og lejre.

Vi vil gerne takke alle bidragsyderne for deres artikler og glæder os allerede 
til at starte på at indsamle artikler til næste blad, som udkommer i starten 
af maj. 

Vi modtager naturligvis også gerne kritik og nye ideer.

Vi ønsker alle læsere et godt nytår og håber, at 2011 også bliver et rigtig 
godt karate år!

Osu Redaktionen

Kort fra redaktionen
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ny 1. kyu til Farum Kyokushin
Ved DKU´s årlige dangraduering, bestod 
Peter Hansen testen til 1. kyu. Dangradu-
eringen løber over to dage. Fredag aften 
med kihon, ido kihon, kata styrke mm. Lør-
dag morgen startes med brunbæltegra-
duering, hvorefter sortbælteaspiranterne 
igen tager over med teori, gennembryd-
ninger og kamp hvor så brunbælteaspiran-
terne også deltager. Det er sådan, at elever 
under DKU, skal bestå enten 2. kyu eller 1. 
kyu gradueringerne i DKU-regi, altså enten 
på sommerlejren eller ved den 
årlige dangraduering.

Gradueringen blev startet 
op med 40 min. stående ki-
hon med 40 takter af hver 
arm- og benteknikker, 
efterfulgt af 10 min 
Ido kihon no kata. 
Dernæst viste de 
kun to aspiran-
ter kata´erne 
Taikyoku sono 
ichi, pinan 
sono ni, pinan 
sono go, Gekisai Dai, Tsuki 
no kata samt Yantsu. 
Herefter skulle aspi-
ranterne vise deres 4 
selvsammensatte ya-
kusoku kumite serier 
som er en kampkombi-
nation som skal kunne 
bruges i kamp. Aspiran-
terne skulle indledningsvis 
vise dem alene og derefter 
med en makker.

Cheftræner info OSU
Jeg sidder i skrivende 
stund ovenpå et vel 
overstået katastæv-
ne/DM i kata, og ser 
tilbage på en fanta-
stisk måned for Farum 
Kyokushin Karate. I 
starten af oktober til-

kæmpede børnene sig to guldmedaljer, en 
sølv samt en bronzemedalje ved Oyama Cup. 
Ikke kun flotte resultater i form af medaljer, 
men børnene fik kæmpet nogle rigtigt flotte 
og teknisk gode kampe, hvoraf flere af bør-
nene afsluttede deres kampe efter ganske 
kort tid, grundet hurtige scoringer. Vi havde 
bla. flere debutanter med som alle med ren 
Kyokushin-ånd, fik kæmpet nogle meget 
hårde kampe uden på noget tidspunkt at 
give op. Ved Waterpoort Cup vandt børnene 
igen medaljer i form af guld og sølv og fik 
igen ved deres flotte og seje kampe repræ-
senteret Farum på bedste vis. Ved katas-
tævne og DM-kata gjorde Farum stort set 
rent bord, idet vi tog samtlige medaljer hvor 
vi havde mulighed herfor. Førnævnte resul-
tater beviser, at vi i Farum har en stærk og 
teknisk høj standard som vi alle kan være 
stolte af.

 Vi har igen ved flere lejligheder nydt godt af 
vores gode sammenhold og den store støtte 
vi får af både elever og forældre/pårørende 
til forskellige arrangementer. Husk ikke blot 
at tage det for givet at der altid er nogen til 
at varte dig op, men giv en hånd med når du 
kan se at der er behov for hjælp af den ene 
eller den anden slags. Ryd op efter dig selv 
og selv om det ikke lige er dig der har smidt 

”det stykke papir der ligger der og flyder”, så 
vis overskudet og fjern det. Et stort tak skal 
lyde til alle vores hjælpere. Uden deres mæg-
tige energi, ville vi alle være ”fattigt” stillet!

Jeg vil også benytte lejligheden til at knytte 
en kommentar og tak til klubbens instruk-
tører der alle på hver deres måde er hængt 
voldsomt op i hverdagen med deres eget 
liv og undervisning og kun har ganske lidt 
tid tilovers til deres egen træning. Instruk-
tørgruppen har igennem længere tid været 
hårdt ramt af bla. store skader, hvilket unæg-
teligt har øget presset på de resterende in-
struktører. Sæt pris på deres undervisning 
ved at yde det maksimale af hvad i formår. 
Det er god respekt og Kyokushin-ånd, lige-
som det er den eneste måde i udvikler jer 
på. Vi har fået god hjælp fra vores grøn- og 
brunbælter og stor tak til dem. Jeg er sikker 
på, at alle nyder deres store engagement og 
”andre tanker”.

Vi nærmer os med hastige skridt årets ud-
gang og har datolagt vores klubstævne til  
den 19. december (klubstævnet er flyttet til 
juni 2011, redaktionen). Jeg håber så mange 
som muligt vil deltage og være med til at 
runde året af på god karatemaner. Det er 
samtidig en god mulighed for at få afprøvet 
sine kata- og kampfærdigheder.

Husk at holde øje med hjemmesidens kalen-
der og opslagstavlen for stævner, arrange-
menter mm.

Osu

Efter kampkombinationerne, skulle de 
gennem styrkeøvelserne som bestod af 
80 armstrækninger, 35 maveøvelser hvor 
aspiranten ligger på ryggen på gulvet med 
benene strakt op i luften. Herfra skulle fød-
derne røres 35 gange, efterfulgt af 35 mave-
øvelsegentagelser hvor benene lå strakt ud 
i forlængelse med kroppen og knæ og albu-
er skulle mødes midt over kroppen uden at 
benene rørte gulvet. Dernæst 60 almindeli-
ge mavebøjninger. Dernæst var det rygøvel-
ser med klap over lænden, 20 gentagelser 
hvor aspiranten fra liggende stilling skulle 
trække sig op med brystkassen til en stang 

holdt på 
tværs af 

aspiranten, 46 
lunges samt 46 

knæbøjninger med 
afsæt.

Så var der pause for de 
to brunbælteaspiranter 

mens sortbælteaspiranter-
ne lavede teori og gennembrydninger. 

Derefter skulle der kæmpes. Der skulle 
ialt kæmpes 150 kampe efter knock 
down-regler og de to aspiranter blev 
brugt til kampene sammen med en 
del andre testkæmpere.

En lang og hård dag for Peter der 
dog viste god og fasttakt teknik un-
der sin graduering.

Stort tillykke!
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Senpai Klaus
Min karate karriere startede i april 1993 i 
Farum Kyokushin Karate. Jeg var 13 år gam-
mel og var blevet inspireret til at starte til 
karate gennem min storebror (senpai Lars 
Vedfelt 1. dan), som var startet et par år før. 
Han startede blandt andet sammen senpai 
Martin. I 1993 var chefinstruktøren senpai 
Kim Leck Fischer 1. dan, som mange af Jer 
nok kender lidt, da han været gæstein-
struktør i klubben flere gange igennem de 
sidste par år. Jeg kan huske at jeg synes den 
første karatetime var lidt kedelig, men jeg 
fortsatte med træningen og blev hurtigt 
meget glad for Kyokushin. Vi havdelige-
som i dag et super godt og sammentømret 
børne/junior hold, som primært blev kørt 
af vores tidligere formand gennem mange 
år senpai Henrik Vinter 2. kyu. Det var god 
”old school” Kyokushin træning, med mas-
ser af disciplin og armbøjninger. Da min 
far boede på Nørrebro prøvede jeg et par 
gange at træne på Ørnevej under shihan 
Erik Sigvaldason, som den gang var 2. dan. 
Jeg har altid godt kunnet lide at komme på 
gæste visit i andre klubber og få ny inspira-
tion, både som instruktør og elev. Specielt 
når jeg har trænet op til stævner og gra-
dueringer har jeg flittigt brugt nogle af de 
andre klubber, som en del af træningsforlø-
bet. Senest i sommer, hvor jeg trænede op 
til Swedish Open. Mit første stævne husker 
jeg tydeligt. Det må have været omkring 
1994, hvor jeg deltog i Roskilde Cup. Der 
var ikke så mange i klassen, så de måtte slå 
nogle vægtklasser sammen, så jeg mødte 
en kæmpe fyr på 75 kg og vejede selv om-
kring 45 kg, så det var lidt op ad bakke for 
mig. Jeg tabte i første runde og fandt bag-

efter ud af at jeg havde brækket mit hånd-
led, så måtte en tur på skadestuen. Det var 
ikke lige sådan jeg havde forestillet mig det 
skulle gå og husker at jeg var ret ærgerlig 
over resultatet. Til gengæld var det så hel-
digt at der jo også var Roskilde Cup året ef-
ter, så jeg kunne prøve igen. Året efter gik 
det noget bedre og jeg vandt min klasse 2 
år i træk.

Siden da har jeg deltaget i Shin Go Ryu Cup 
flere gange og fået en enkelt 2. plads. I 1999 
var jeg blevet 1. kyu og i fuld gang med op-
træningen til 1. dan gradueringen, som lå i 
november måned. Jeg trænede 5-6 gange 
om ugen og hver onsdag var der den obli-
gatoriske benhårde aspirant træning under 
shihan Jesper Trier. Jeg gav mig virkelig 100 
pct. for at opnå shodan og var super ner-
vøs på dagen. Da vi var færdige med hele 
fredagens program, der som i dag bestod 
af kihon, kata, ido kihon og styrkeprogram 
blev det bekendtgjort, at der var en der ikke 
skulle fortsætte gradueringen dagen efter 
og navnet der blev nævnt var mit. Det kom 
som et lyn fra en klar himmel, da jeg aldrig 
i min vildeste fantasi havde forestillet mig 
at jeg skulle dumpe en graduering. Det 
trykkede for mine ører, skælvede i benene 
og halsen blev knasende tør, da beskeden 
gik op for mig. Jeg havde en lang samtale 
med shihan Trier lige bagefter graduerin-
gen, da jeg var helt i chok. De vurderede at 
min kihon ikke var go nok til at gå videre 
og det kunne ikke kompensere at jeg var 
den eneste der kunne lave hele styrkepro-
grammet. Det var lidt af en våd karklud at 
få i ansigtet og jeg havde ikke rigtig lyst til 

FORTSæTTES NæSTE SI DE >>
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andet en at træne kamp i det efterfølgende 
år. Efter gradueringen begyndte jeg at un-
dervise fast og lysten til basis og kata kom 
dog heldigvis igen og i 2001 bestod jeg så 
endelig til shodan. Gennem min karatekar-
riere er det også blevet til nogle lejre. En 
masse lejre i Danmark og har bl.a været i 
Sverige, Holland og Belgien på forskellige 
lejre og seminarer, som har givet masser 
af god inspiration. Specielt Shihan Collins, 
som vi havde fornøjelsen af at kunne invi-
tere til Farum i sommers er et af mine helt 
store karate forbilleder. Han forstår virkelig 
at forny karaten og vise nye sider af den 
hver gang han underviser. Noget af det 
der fascinerer mig ved Kyokushin Karate 
er at den gode etikette og respekt overfor 

hinanden og når hård fysisk træning bliver 
kombineret med teknik, balance og et spi-
rituelt aspekt, det er nogen af grundende 
til at jeg altid vil træne Kyokushin ”OSU 
NO SEISHIN”. Hvis jeg skal give et råd til 
andre karatekaer, vil det være at hele tiden 
sørge for at have et mål med din træning. 
Det kan være alt fra et langstrakt mål om 
at man skal til graduering eller et stævne. 
Eller det kan være et mål om at man skal 
lære en ny kata eller blive bedre til et spark. 
Sæt dig et mål inden du går i dojoen næste 
gang. Så gå ud og skriv dig på listen til det 
næste stævne eller vend din brik på tavlen. 
Mit næste mål er Shin Go Ryu Cup 2011.

OSU!
Den 3. Juli 2010 blev det omsider til virke-
lighed efter næsten halvanden års plan-
lægning. Rejsen til Japan begyndte (for de 
fleste af os) kl. 7.00 om morgenen i klub-
ben til fælles morgenmad og fælles afgang 
med bus til lufthavnen. Stemningen var høj 
og luften fyldt af spænding og glæde. Min 
Japan tur varede i 14 dage og aldrig har jeg 
oplevet så meget på så kort tid. Da der ikke 
er sider nok i dette blad til at skrive om alt 
det jeg oplevede, så I får et lille uddrag fra 
min fantastiske rejse. 

Det var regntid i Japan, men det betød ikke 
noget. Der var dejligt varmt og vi fandt 
hurtigt ud af altid at have en paraply med 
os. Japanerne var så rolige, venlige, imøde-
kommende og høflige og det føltes som et 
meget trygt land at rejse i. Maden var fan-
tastisk, om jeg så fik sushi eller deres japan-
ske nudler, så nød jeg virkelig deres mad. 
Japan er et meget rent land, og man fandt 
ikke papir eller cigaret skodder liggende på 
gader eller i tog. Selv de offtentlige toilet-

ter var altid rene og pæne. Toiletterne er jo 
selvfølgelig et kapitel for sig selv, da de har 
både varme i sædet, sprøjt-, spule- og tør-
refunktion, musik og en nødknap (så hvis 
det går helt galt kan man altid få hjælp). 
Japans natur var meget flot og frodig og et 
fantastik syn, som vi også kunne nyde når 
vi rejste med deres hurtig tog – Shinkan-
sen.

Tokyo: Tokyo var en fantastisk storby. Mas-
ser af mennesker, utrolig ren og nem at 
finde rundt i trods et, i første øjekast, kom-
pliceret metro system. 

Dagene i Tokyo stod i karatens navn og 
det meste vi så, havde med karate at gøre. 
Sosai Oyama’s gravsted blev det første ud-
flugtsmål, hvor vi skiftede til dogi og ærede 
ham med at udføre lidt karate. Vi fandt 
også, gennem kringlede veje, frem til So-
sais Honbu. Der var desværre lukket, men 
vi klemte næserne mod ruden og prøvede 
at få så mange indtryk med som muligt. 

Japan 2010

FORTSæTTES NæSTE SI DE >>
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Træning hos Norichika Tsukamoto var også 
en stor oplevelse. Tsukamoto har været tid-
ligere verdensmester og vundet All Japan 
Open flere gange. Hans dojo lå på 2. Sal og 
var uden bad, omklædningsrum eller air-
condition. Det var en lille dojo, men vi blev 
taget rigtig godt i mod af både Tsukamoto 
selv og hans elever. Træningen var noget 
anderledes, men vi fik selvfølgelig masser 
af sved på panden på trods af flere vand-
pauser til os danskere.

Mt. Fuji eller Fujisan: Efter Tokyo gik turen 
videre til en by tæt på Mt. Fuji, som er Ja-
pans største vulkan, hvor vi havde flere 
overnatninger. Vi havde booket os ind på 
et hyggeligt lille hotel med den skønne-
ste udsigt over Mt. Fuji. På øverste etage 
havde hotellet et Onsen bad, hvor vi kunne 
sidde i det dejlige varme vand fra naturlige 
kilder og se ud på Mt. Fuji. Intet mindre en 
fantastisk . Hotellet bød også på traditio-
nel japansk morgenmad, med bl.a. fisk, ris, 
nudler og traditionel grøn te.

Dagen før vi skulle bestige Mt. Fuji, fik vi 
meget impulsivt arrangeret en bustur til 

Mt. Mitsumine, hvor sosai Oyama har en 
mindeplads og hvor han selv har trænet 
meget karate. Det væltede ned med regn, 
men det slog os ikke ud og vi tog vores dogi 
på og fik æret Sosai ved hans mindesten og 
bagefter fik vi god træning af Senpai Franz 
og Senpai Niels. Det var virkelig en stor op-
levelse at træne i smuk natur og så lige på 
det bjerg, hvor Sosai Oyama selv har lagt 
mange træningstimer. 

Vi var meget heldige med vejret, da vi skul-
le bestige mt. Fuji. Det regnede dagen før 
og dagen efter, men vi havde tørt og mildt 
vejr. Vi havde valgt at bestige Mt. Fuji, som 
er 3776 m høj, om natten for at opleve sol-
opgangen på toppen af bjerget. Vi startede 
kl. 21 og det tog os ca. 8 timer at bestige 
bjerget, fra vi startede til vi nåede toppen 
lidt i 5 om morgenen. Det var alle anstren-
gelserne værd, da jeg stod på toppen og så 
solens første stråler danse henover skyerne 
til det var helt lyst. Der var koldt og blæ-
sende på toppen og da solen stod højt, be-
gyndte vi hurtigt vores tur ned igen, som 
ca. tog en 4-5 timer. For mig var det var helt 
igennem en fantastisk oplevelse, som jeg 

bestemt aldrig vil glemme. Mørket gjorde, 
at turen op blev en næsten meditativ ople-
velse, hvor jeg med stokken i hånden kun 
tænkte på at tage det næste skridt og tu-
ren ned bød på en hel utrolig smuk udsigt 
ud over Japans flotte natur.

 Kyoto: Efter Mt. Fuji gik turen, for de fleste 
af os, videre til Kyoto. Fra at have brugt den 
første uge ikaratens tegn, blev vi nu mere 
traditionelle turister og fik set en masse 
seværdigheder. Smukke Japanske haver, 
buddhistiske templer, kvinder i traditionel-
le japanske dragter og traditionel japansk 
grøn te, må siges at kendetegne denne fan-
tastiske by. Vi oplevede rigtigt mange ting 
og jeg vil bare beskrive et par enkelte ople-
velser for jer. 

Det Gyldne Tempel skal helt klart fremhæ-
ves. Det er en af Unescos verdensfredet 
bygninger og når man ser templet er man 
ikke i tvivl om hvorfor. Det smukke gamle 
tempel, som står med al sin guldpragt om-
givet af vand og har en tilhørende japansk 
have så smuk som en sådan overhovedet 
kan blive. Christel og jeg tog os tid til at 

drikke en kop traditionel japansk grøn te 
i disse smukke omgivelser. Teen blev selv-
følgelig serveret på Japansk maner med 
os siddende på gulvet og serveret af en Ja-
pansk kvinde i traditionel japansk tøj. 

En anden oplevelse jeg vil fremhæve er den 
overnatning Christel og jeg havde booket i 
et buddhistisk tempel, hvor vi skulle prøve 
at meditere med en buddhistisk munk. Det 
var en meget smuk og gammel tempel. 
Templet havde nogle tilhørende nyere væ-
relser, som, i kontrast til templet, fremstod 
spartanske og noget fugtige i det kraftige 
regnvejr. Templet lå i et lukket område, 
hvor der lå masser og atter masser af andre 
templer. At komme ude fra de befolkede 
gader og ind i tempel området, var som 
at gå ind i en helt anden verden. Medita-
tionen var sværere end jeg havde troet og 
nok noget jeg skal øve mig på i meget lang 
tid, hvis det skal føre til noget. Bare det at 
sidde 2 x 15 min. på gulvet med benene 
over kors var svært i sig selv. Ikke at skulle 
tænke på noget i 2 x 15 min, var endnu svæ-
rere. Vi blev så anbefalet kun at tænke på 
vores vejrtræning, og hvor utroligt det end 

FORTSæTTES NæSTE SI DE >>
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lyder så blev det lige pludselig svært bare 
at trække vejret. Efter meditationen fik 
vi en rundvisning i templet og hørte om 
templets historie. Hele seancen sluttede 
selvfølgelig af på Japansk maner med en 
kop Grøn te.

Hiroshima: Vi har nogle stykker som efter 
Kyoto tog videre til Hiroshima. Selve Hi-
roshima er en moderne storby, men med 

en meget tung historie. Vi boede meget 
tæt på Memorial park, som er den park der 
er lavet for at huske på den tragiske hæn-
delse. Parken ligger der, hvor atombom-
ben havde sit epicenter. Det er ved første 
øjekast bare en smuk park, men da jeg gik 
rundt i parken og så alle de statuer og min-
desteder huskede os på hvad A-bomben 
havde forårsaget, ændrede parken karak-
ter.Det blev en følelsesmæssig stærk op-
levelse at gå gennem parken, hvor der for 
60 år siden havde været så megen død og 
ødelæggelse. I forbindelse med Memorial 
Park er der et museum, hvor man i detaljer 
bliver ført gennem den tragiske hændelse. 
Det var alt i alt en meget speciel oplevelse 
for mig og ikke kan sammenlignes med no-
get andet. 

nu, et halv år efter: Japan turen var en ferie 
fyldt med fantastiske oplevelser, som jeg 
oplevede med fantastiske rejsekammera-
ter. Jeg har nu en masse gode minder, som 
jeg kan tage frem og tænke tilbage på fra 
nu af og til jeg bliver gammel . Jeg kan 
kun på det varmeste anbefale en tur til Ja-
pan.

OSU / Charlotte

Sweden Open
Jeg deltog i september i år i Swedish Open 
2010 sammen med senpai Klaus, og en del 
andre kæmpere fra Danmark. Udover os 
danskere var der bl.a. deltagere fra Sverige, 
Norge, Polen, Ungarn, Litauen, England, 
Frankrig og Japan. Swedish Open afholdes 
hvert andet år, og der kæmpes efter knock-
down-regler uden benskinner. Der kæmpes 
en ordinær runde på 3 minutter herefter op 
til tre forlængelser af 2 minutter, hvis der 
ikke findes en afgørelse. 

Optræningen til stævnet startede tidligt på 
sommeren, hvor senpai Klaus og jeg aftal-
te, at vi sammen skulle stille op til stævnet. 
Senpai Klaus stillede op i letvægt (under 70 
kg), og jeg stillede op i mellemvægt (under 
80 kg). Herefter ventede et par hårde må-
neder med optræning. Træningen bestod 
af kamptræning tre gange om ugen udover 
den almindelige holdtræning, og desuden 
styrke- og konditionstræning ved siden 
af. Kamptræningen foregik om tirsdagen 
i Farum (når vi ikke var afbrudt af som-
mertræning), og derudover om fredagen 
og søndagen i klubberne på Glentevej og 
Nansensgade i København, hvor vi trænede 
sammen med resten af det danske hold. 

I starten af september kom dagen for stæv-
net endelig. Stævnet blev afholdt i Lund, 
så der var ikke længere, end at vi efter ar-
bejdstid fredag kunne tage bilen og sætte 
kursen mod det Svenske. Her skulle vi vejes 
ind om aftenen og igennem et (ualminde-
ligt) grundigt lægetjek, hvorefter vi bare 

skulle slappe af resten af aftenen, og lade 
op til stævnet dagen efter. 

Om lørdagen tog vi over til hallen om 
morgenen, klargjorde os til stævnet og 
varmede op. Efterhånden som tilskuerne 
begyndte at komme, kom der også flere og 
flere danske tilskuere, heriblandten masse 
supportere fra Farum. Det var utrolig dej-
ligt at mærke den store opbakning, der var 
fra både sortbælter og elever fra Farum, der 
kom og støttede senpai Klaus og mig.

Senpai Klaus havde den allerførste kamp 
i stævnet, og skulle i gang lige efter ind-
march og officiel åbning af stævnet. Han 
mødte en stærk, ung kæmper, men efter en 
hård og god kamp tabte senpai Klaus des-
værre på dommerstemmer. 

Jeg sad selv første runde over og skulle 
i min første kamp møde en japaner, der 
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havde vundet sin første kamp. Vi kæmpede 
en hård kamp, men efter en uafgjort første 
runde vandt japaneren desværre på dom-
merstemmer efter én forlængelse. Han var 
dog også en dygtig og stærk kæmper, og 
han vandt da også sine efterfølgende kam-
pe og kom i finalen og fik en andenplads.

Der kom altså ingen pokaler hjem i denne 
omgang, men både senpai Klaus og jeg 
blev en oplevelse rigere, og kom begge i 
gang med at kæmpe stævner igen.

Jeg har efterfølgende været til U22 EM i Li-
tauen i december, hvor jeg desværre tabte 

min første kamp. Her fik jeg et slag i skrid-
tet, som burde have givet en advarsel til 
min modstander. Han fik dog i stedet et 
halvt point, da nogle af dommerne mente, 
jeg var blevet ramt i maven. Det er en rigtig 
ærgerlig måde at tabe på, men om ikke an-
det, blev jeg en oplevelse rigere, og jeg ser 
frem til fremtidige stævner, jeg kommer til 
at deltage i.

Endnu en gang tak til alle jer, der kom til 
Sverige og støttede os til stævnet!

Osu / Senpai Michael

Grønbælteseminar 2010
Den første weekend i november var der 
indbudt til det årlige Grønbælteseminar, 
som blev afholdt for anden gang i Roskilde. 
Jeg var også med sidste år, og det fik jeg en 
god oplevelse ud af, så der var ikke meget 
tøven med hensyn at få skrevet sig på. 

Seminaret er – som navnet indikerer – kun 
for 3. og 4. kyo, og det er netop disse to gra-
ders pensum og behov der tages hensyn til. 
Det er et meget godt initiativ, da man som 
grønbælte ligger lidt mellem det hele: man 
er rykket tilstrækkeligt langt op i graderne 
til at det begynder at blive seriøst, men 
man mangler lige det sidste for at komme 
op på det trin der hedder brun – og sort-
bælter. Der er derfor mange der viser en 
hel dag kun rettet mod deres egen grad 
velkommen. 

Seminaret startede kl. 9, hvilket er tidligt… 
men jeg fik da hevet mig selv ud af sengen 
og ned i bilen; og så af sted. Men folk var 
kommet så langt væk fra som Aabenraa 
og Middelfart, så det var nok der lokkede. 
Jeg stødte også på Anders og Jan Kindler 
fra klubben, det var meget rart at se et par 
kendte ansigter. 

Men så skulle vi i gang og blev kaldt sam-
men af instruktørerne, som var sensei Mi-
chael Eibye fra Ballerup, senpai Niels Koefo-
ed og senpai Lars fra Roskilde samt senpai 
Henning fra Farum. Der var en introduk-
tion, og vi blev inddelt i grupper ved hver 
vores senpai. Jeg kom i senpai Niels’ grup-
pe. Vi talte om vores mål og forventninger 
til dagen, og gik så ind til opvarmning, der 
blev efterfulgt af et kihon-pas. Det var me-

get rart at få nogle andre øjne på det man 
laver, hvilket også var gennemgående for 
hele dagen. 

Næste punkt var ido kihon, hvilket jeg per-
sonligt synes var rart at få øvet… det kan 
ikke gøres nok. 

Efter passet var der evaluering i grupperne 
inden vi gik videre med næste punkt, som 
var trykpunkter. 

Vi kender alle sammen lidt til trykpunkter 
i forvejen, men det var interessant at gå i 
dybden med det. Ikke noget jeg ville bru-
ge i kamp, men bestemt nyttigt at kunne.  
Og med al den nye viden indenbords gik vi 
så til frokost og fik en hvilepause. 

Så kom Sensei Julian fra School of Kyo-
kushin og gav en time i gulvkamp og selv-
forsvar. Det var meget i stil med den time 
der var i efterårsferien, til dem af jer der kan 
huske det. Det var som altid interessant, og 
tiden fløj af sted. Faktisk gik vi over tid – og 
tog derved tid fra gennembrydning som 
var næste punkt. Det er jo også et krav til 
graduering til brunt bælte og opefter. Men 
efter et teoretisk oplæg fra Senpai Henning 
gik vi i gang med at flække (plastic)bræd-
der med både knoer, håndkant, albue og 
frontspark… og hvad folk eller kunne finde 
på! Det var godt der var en gennemgang af 
hvad det gik ud på, og alle kom igennem. 

Efter den sidste pause kom de to sidste 
træningspas, som var henholdsvis kata 
og kamp. Der er tre kataer til 3. og 2. kyo, 
nemlig pinan 4 og 5, samt geksai dai. Vi 
skulle naturligvis først deles op i grader, og 
derefter i øvede og mindre øvede ved hver 
kata. Selvom pladsen var trang og holdet 
var stort, kom vi sikkert igennem det og fik 
også et par nye og interessante betragtnin-
ger med ud igen. 

Sidste pas var så kumite. Det foregik un-
der kyndig ledelse af senpai Beno, som fik 
rusket gevaldig op i os til sidst. Træningen 
indtil da havde været givende og interes-
sant, men ikke decideret sveddryppende. 
Det ændrede sidste pas på! Vi var derfor 
godt trætte da vi til slut skulle evaluere 
samt have taget det obligatoriske grup-
pefoto. Så sagde vi farvel og tak, og vendte 
næsen hjemad. 

Men alt i alt en rigtig god og lærerig dag. 
Alle gik derfra med noget de kunne bruge 
og arbejde med i træningen fremover; det 
gjorde jeg i hvert fald. Og jeg kan på det 
varmeste anbefale andre grønbælter at 
tage turen til Roskilde næste år, da det er 
det ”eneste” tilbud til lige præcis jeres grad. 

Osu, vi ses i dojoen!  
Christian Åkerwall
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Sort- og 
brunbæltelejr 2010
Fredag d. 17. september startede den årlige 
Sort- og Brunbæltelejr, arrangeret af DKU. 
Det hele løb af stablen på Stevns Idræts- 
og Gymnastikefterskole. Fra Farum var 
Senpai Henning, Senpai Michael Meineche, 
Christel og undertegnet af sted. Desværre 
måtte Christel tage hjem før tid pga. ryg-
problemer. Dog er der ingen tvivl om, at 
hun vender tilbage næste gang!

Fredag aften stod på aftensmad efterfulgt 
af to timers te-ceremoni. Her blev symbo-
ler og betydninger gennemgået, og på skift 
kunne deltagerne gennemgå ritualet. Des-
værre kunne jeg ikke deltage fredag aften, 
så for mit vedkommende startede lejren 
lørdag morgen til første pas.

Lørdag stod på skiftevis teknik- og kamp-
træning. Den tekniske træning bestod pri-
mært af kata, hvor der virkelig blev gået i 
dybden med de højere kataer; f.eks. Kanku, 
Seienchin og Sushiho.

Kamptræningen var også en teknisk ople-
velse. Her blev der arbejdet med modan-
greb med både slag og spark, med fokus på 
at stoppe modstanderens rytme samt at 
overraske. Til sidst blev der afsluttet med 
sparring, som vi kender det.

Lørdag aften stod på god mad efterfulgt af 
et lille foredrag, hvor Shihan Jesper Triers 
hjemmeside www.karatebogen.dk blev 
introduceret. Herefter stod den på hygge 

med kaffe, te og ikke mindst kage. Den 
traditionelle kagekonkurrence blev sat i 
gang, og på bordet stod ikke mindre end 14 
lækre kager. Kagekonkurrencen går ud på, 
at aspiranterne skal præsentere en hjem-
mebagt kage. Herefter smages de forskel-
lige kager af alle deltagerne på lejren, som 
til sidst stemmer på deres favorit. Præmien 
er en kagerulle, hvor vinderne for hvert år 
skrives på. Efter kagespisningen samt kå-
ringen af den bedste kage, stod resten af 
aftenen på volleyball-turnering for dem, 
der havde lyst.

Søndag var sidste chance for at få for-
brændt alle kagerne fra aftenen før. Endnu 
engang stod dagen på skiftevis teknik- og 
kamptræning, dog med nye kataer; f.eks. 
Yantsu og Geksai Dai.

Det afsluttende pas var under ledelse af 
Shihan Jan Büllow og var en teknisk kræ-
vende omgang med flere kombinationer af 
slag og avancerede spark.

Afslutningsvis kan jeg kun sige, at lejren 
kan anbefales. Der bliver gået i dybden 
med kata og kamp, og man lærer nye men-
nesker at kende. Det er en lejr, I sagtens kan 
se frem til!

Osu / Peter, 1. kyu

Børnejunior lejr
Børne/junior lejren på Stevns Naturcenter 
var den tredje lejr jeg deltog i… og sikken 
en lejr!

Modsat Marathon og mini Marathon-lejre-
ne som er fra fredag eftermiddag til lørdag 
formiddag var denne lejr fra fredag aften til 
søndag morgen, og disse dage blev da også 
brugt godt!

Vi startede lejren fredag aften ca. ved otte 
tiden i centeret, hvor vi hilste på de forskel-
lige senpaier evt. sensaier og derefter med 
at gå rundt i samlet flok på Stevns klint 
som lå ca. 50 m fra centeret. Imens fortalte 
sensai Christine os om lejrens regler og hu-
skede os på at enhver overtrædelse ville re-

sultere i  ja  Armbøjninger!

Vi startede træningen ikke lang tid efter 
udenfor på en græsplæne tæt ved cente-
ret. Den var omgivet af store træer og bu-
skadser, så der var dejlig ro når vi sad i seiza 
(vi var jo dog også ude på landet). I løbet 
af træning blev vi delt op i 4 grupper med 
én kyo. grad som blev ”gruppe senpai”. jeg 
syntes vores gruppe var heldig for 3 af os 
var fra Farum (ud af 5). Sensai Christine for-
talte os også om en ”leg” hun syntes kunne 
være sjov på denne lejr, den gik ud på at 
lige så snart hun sagde: ”Ned og slap af” 
skulle vi stille os ned i armstand med albu-
erne i jorden, og jo flere knæ der var i jor-
den, jo længere skulle vi stå der  vi fik ”slap-
pet meget af” i den time. Mens vi trænede 
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og ”slappede af” blev det hurtigt mørkt og 
træning sluttede ca. en halvanden time 
senere i bælg mørke. Så fik vi at vide at vi 
skulle gå indenfor, tørre jorden af vores gi 
og derefter være i seng en halv time derfra 
præcis. Enhver gruppe der ikke var, skulle 
tage  ja, du gættede rigtigt  FLERE armbøj-
ninger.Jeg var lidt overasket, da jeg havde 
troet vi skulle have lidt sen aftensmad 
først. Jeg spurgte så sensai om dette, og så 
svarede hun til min store overraskelse, at 

på natten  Det så ud til at blive en lang nat, 
men hold da op - jeg tog fejl.

Vi blev vækket af nogen som råbte op om, 
at vi skulle mødes uden foran centeret. Jeg 
åbnede øjnene og så straks ud af vinduet, 
hvor alting var helt sort. Det var stadigt 
nat, men jeg havde ingen anelse om, hvad 
klokken var. Jeg var ret døsig, men var ef-
terhånden blevet vant til nattræning. Så 
jeg tog nærmest helt mekanisk Gi’en på, 

jeg ikke kan huske meget fra den løbetur. 
Måske delvist fordi vi næsten alle løb med 
halv-lukkede øjne. JEG gjorde i hvert fald. 
Da vi så havde løbet lidt, skulle vi stoppe 
op midt ude på vejen og lave noget Kihon, 
evt. nogle spark og stød. Det vågnede jeg 
da lidt af, men nok mest af al den ”afslap-
ning” vi også skulle lave. Vi fik samtidig at 
vide, at klokken lige var slået tolv om nat-
ten, og at der var en, der havde fødselsdag, 
og at lørdag ville blive en god dag. Så skulle 

hvor der stod forskellige point baseret på 
de forskellige gruppers indsats, f.eks. fed-
teprisen, bedste gruppe osv. Nogle gik lige 
lovligt meget op i den der fedtepris, må 
jeg sige, for der var flere, der fulgte efter 
senpaierne og sensai hele tiden og kompli-
menterede alt lige fra deres hår til borddu-
gen, de sad ved.

Lørdag blev da også en god dag, hvor vi 
kørte kamp, kata, kihon og med masser af 

klokken altså var 10, og at man skulle have 
spist hjemmefra. Den havde jeg godt nok 
ikke set komme, men heldigvis var jeg ikke 
særlig sulten. PRæCIS en halv time senere 
var vi alle i seng. Jeg havde dog IGEN glemt 
en ting: min pude, og jeg kunne simpelt-
hen ikke falde i søvn, selv ikke oven på den 
hårde træning. Så jeg blev altså nødt til at 
bruge min sovepose som pude  NØJ det var 
koldt! Sovesalene var på første sal. Drenge 
sov i én sovesal og pigerne i en anden ved 
siden af  Til drengenes store rædsel lå den 
desværre ikke langt nok væk til, at vi ikke 
kunne høre dem grine og fnise til langt ud 

derefter ned af trappen og så ud i natten. 
Det var fuldmåne den nat, så noget belys-
ning var der da. Ellers tror jeg ikke, man ville 
kunne have set en hånd for sig. Vi blev bedt 
om at stille op på række i grupperne.Vi var 
alle trætte, så det tog lidt tid, men det lyk-
kedes da efterhånden. Da vi var stillet op, 
kom sensai og fortalte os, at vi skulle ud på 
en lille løbetur, og at gruppe-senpai’erne 
skulle holde styr på deres grupper under 
hele turen. Vi løb lidt rundt ude ved nogle 
marker tæt ved centeret, og der var da også 
nogle få, der faldt og slog sig hårdt, men de 
viste ånd og fortsatte. Jeg må indrømme, at 

vi alle synge fødselsdagssang, mens vi igen 
”slappede af”. Ca. et kvarter senere tog vi 
tilbage til centeret og direkte i seng igen til 
noget velfortjent søvn. (Dog MEGET koldt i 
mit tilfælde).

Vi vågnede lørdag morgen ved ti-tiden, fri-
skudhvilet og klar til dagens træning. En 
af senpai’erne kom op og sagde, at en af 
grupperne skulle dække bord til morgen-
maden kl. tolv. Vi havde altså masser af tid 
til at snakke, læse eller bare sove lidt videre 
. Han fortalte os også, at der var blevet 
hængt en pointtavle op nede i spisesalen, 

”afslapning”. Vores gruppe skulle også gøre 
nogle småting, så som at tørre bordene af 
efter frokost, vaske lidt op osv. Aftensma-
den havde jeg glædet mig til, for i løbet af 
dagen var jeg modsat dagen før begyndt at 
blive lidt sulten ved aften. Menu’en stod på: 
Spagetti med kød sauce  jeg ved ikke hvor 
mange kilo jeg spiste, men det smagte i 
hvert fald SUPER lækkert, og jeg var i hvert 
fald godt mæt efter maden. Da vi var fær-
dige med at spise kom sensai og fortalte os, 
at nogle af de andre grupper skulle vaske 
op og tørre af. Vi hjalp selvfølgelig også, 
men sensai kunne jo selvfølgelig nok godt 
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regne ud, at det nok MEST var på grund 
af fedteprisen… Da vi var færdige, fortalte 
sensai at der om en halv time ville være 
kage, og vi kunne rykke vores madrasser 
ind i indendørshallen, hvor vi skulle se film. 
SÅDAN! Vi så Disney Pixar filmen ”Op”, og 
vi fik hver vores slikpose! Da filmen var slut, 
tog vi madrasserne op i sovesalen igen og 
lagde os til at sove. Vi var ret tunge i maven 
efter al den slik og kage, nok mest fordi vi 
ikke troede, der ville være nattræning igen. 
De, der havde været med på lejren før, sag-
de, at det aldrig var sket to gange  men en 
gang skulle jo være den første!

Vi blev igen vækket sent om aftenen, eller 
meget tidligt om morgenen? Jeg vidste det 
faktisk ikke, men én ting vidste jeg dog: At 
sove uden dyne = DÅRLIG IDÉ. Jeg var sim-
pelt hen blevet SÅ forfærdelig forkølet og 
havde sådan en halsbrand. Den nattræning 
var meget lig den første med lidt løb, kihon 
og ”afslapning”. Da vi kom tilbage, fik vi lov 
til at gå i seng igen, og jeg besluttede mig 
til at bruge min sovepose som… ja… sove-
pose i stedet for som pude. Hellere sove 
dårligt og varmt end at sove mindre dårligt 
og koldt.

Da jeg vågnede senere, frøs jeg ikke så me-
get, men halsbranden og forkølelsen var 
skam ikke blevet bedre. Sensai kom op og 
sagde, at vi skulle spise snart. Da vi var fær-
dige med morgenmaden, sagde sensai, at 
vi skulle gøre os klar til næste time om et 
kvarter. Den ville bestå mest af kata. Det 
havde regnet i løbet af natten, så jorden 
var meget mudret  det kunne i hvert fald 
ses på alle vores Gi’er, at vi havde slappet 
lidt af også. Under timen begyndte det at 
regne lidt igen, og lidt efter gik vi inden for 

i centerets hal og fortsatte træningen. Efter 
træningen blev der holdt en lille pause, og 
derefter fortsatte vi med kamptræning – 
også inde i hallen. Da kamptræningen var 
slut, fortalte sensai os, at der var ét træ-
ningspas tilbage, og at vi skulle gå uden for 
hallen og slappe lidt af indtil da. Jeg hørte 
mange snakke om, at passet var forskel-
ligt fra år til år, og at det plejede at være 
noget meget sjovt og meget hårdt. Ca. et 
kvarter senere blev dørene til hallen åbnet, 
og vi blev bedt om at komme ind. En stor 
forhindringsbane bestående af borde, stole 
og madrasser stod klar. Efter en masse om-
gange på banen sagde sensai, at det var 
den sidste træning på lejren. Nu skulle vi 
bare i bad og derefter vente på resultaterne 
fra de forskellige konkurrencer. Da vi hav-
de været i bad, kunne vi slappe lidt af og 
snakke om lejren oppe i sovesalene, mens 
vi pakkede vores ting sammen. Efter ca. en 
halv time blev vi kaldt ned i spisesalen igen, 
hvor der var en lidt anderledes ”frokost”, 
som dog mest bestod af kagerester fra den 
forrige dag. Da kom sensai ind og sagde, at 
der var valgt vindere i kategorierne: Den 
bedste fighter, den bedste tekniker, den 
bedste gruppe og den bedste fedterøv. Og 
jeg kan da godt afsløre at Jonas Dam Lerke 
fra Farum vandt teknikerpokalen! Derefter 
blev der taget et fælles billede, der blev 
sagt farvel, og vi tog hjem. En god lejr, der 
helt sikkert kan forvente mig som deltager 
næste år.

OSU / Joachim Martin Krogsgaard, 4. mon

ÅreTS MønLeJr
      2010

Det var første gang vi var på Møn lejr. Vi 
steg på bussen og kørte til Møn. Lige da 
vi kom på, kunne vi mærke spændingen 
vokse frem i maven på os. Da vi ankom, fik 
vi nøglerne til værelserne. Det var mørkt, 
så vi spiste vores madpakker og trænede 
derefter. Det var den første træning på hele 
lejren, og vi var så glade for at lejren ende-
lig var gået i gang. Vi havde hørt så meget 
om, at denne lejr skulle være helt speciel. 
Træningen bestod af kihon. Derefter gik vi 
i seng, og blev vækket til en nat træning. 
Det foregik udenfor i mørke og der var stil-
let stearinlys op rundt om os. Det var me-
get flot.

Næste dag var det så den dag, hvor vi skul-
le til det store! Vi skulle ud på Møns trap-
per, og løbe. Vi gik langs den smukke klint 
nede ved vandet, og vi kunne mærke, at 

jo længere vi kom mod trapperne, jo mere 
spændte blev vi. Da vi endelig kom til trap-
perne, kunne vi bare ikke vente med at 
komme i gang med at løbe. Vi skulle lige 
lave nogle armbøjninger og lidt kihon, in-
den vi skulle derop. 

Da vi endelig skulle løbe, løb vi bare af sted 
op af de stejle trapper. Børnene skulle tage 
3 ture op og ned, og de voksne skulle tage 
4 ture. Nogle af børnene tog 4 ture, og vi 
var nogle af dem. Da vi var oppe på toppen 
af trappen ved den sidste tur, var vi virkelig 
glade og stolte af os selv. Men vi var meget 
trætte og forpustede. Det var hårdt, men 
godt!!

Om aften hyggede vi os i mens vi så ’The 
karate kid’. Om natten var der nat træning 
igen, vi lavede 1.000 spark. Det var hårdt, 
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men det er jo ikke alle der kan sige at de 
har lavet 1.000 spark om natten i træk J

Søndag morgen havde Linda lavet et rig-
tig godt zumba program, og det var sjovt. 
Derefter havde vi kamp træning, men først 
skulle vi lige løbe rundt om den store sø.

Så var lejren slut. 

Møn-lejr 2010
Første gang – Første indtryk – Første tanker …

Det var en super god lejr, og vi glæder os 
allerede til næste år hvor vi også skal med, 
og så klarer vi nok også nogle flere trapper! 
Mange tak til alle senpais og til alle dem, 
der har hjulet med at arrangere turen. 

Osu / Emilie Stentebjerg & Tine Häckert

aftenen før lejren. 

Tasken er pakket, for jeg kan ikke nå det i 
morgen. Alle forberedelser er gjort. Inden 
jeg skal sove tænker jeg på, om jeg nu har 
husket alt – er tasken pakket med de rig-
tige ting. Hvad skal jeg forvente det bliver 
for en weekend? 

Jeg har set frem til den længe. Der stod, at 
det ville blive hyggeligt, socialt, med træ-
ning og god mad. Jeg er spændt – men ved 

ikke rigtig, hvad mine forventninger er. Jeg 
regner med en oplevelse for livet, og det er 
store ord – men denne lejr har jeg hørt om 
lige siden jeg startede i klubben. Jeg har 
dog ikke deltaget før nu, jeg har faktisk ikke 
deltaget i nogen lejre. Jeg glæder mig!

Første træning kl. 21. Den bød på en ople-
velse, der gav genlyd. Senpais ord spredte 
sig over søen og ekkoet kunne høres. Det 
gjorde det hele mere intens. Naturen gjor-
de opmærksom på sig selv, og ville også 
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spille med musklerne. Torden kunne høres 
i det fjerne blandt vores kiai, og lyn sås på 
himlen. Alt sammen heldigvis i det fjerne, 
og vi kunne gennemføre hele vores træ-
ning – hvor energien virkelig blev ladet op. 
Jeg har mod på mere – bare kom med det!

Første time i det nye døgn, kun os og nat-
dyrene. I skovens dybe stille ro trænes et 
par timer og trods tidspunktet fantastisk 
af alle. Jeg sover omkring kl. 3, men kan næ-
sten ikke vente til næste udfordring. 

Humøret er stadig højt, en af dagens ud-
fordringer er første kendskab til Møns klint 
og trapperne. En storslået natur, hvor vi 
nu skal til at tage store skridt, og kæmpe 
en kamp mod os selv – bid for bid, ligesom 
havet tager af klinten dag for dag. En hård 
men god oplevelse! Sikken en vilje der er 
på den trappe, når der bliver løbet/gået 
op og ned. Vi hilste undervejs hver gang vi 
mødte hinanden, opfordrede til fuldførelse 
og smil, og kom med positive tilråb. Det var 
en kamp, men jeg/vi vandt den. Super fedt!

Det er ikke 1001 nat – men natten med de 
1000 spark. Første gang på en Møn-lejr var 
der træning begge nætter. Natten og vin-
den er kølig og mere rå – men det blev vi 
også som tiden gik. Træt, småfrysende og 
med mest lyst til at have sovet videre, star-
tede jeg træningen. Vi havde håbet på en 
kort træning, måske bare et ”vi glemte at 
sige sov godt” fra Senpais. Vores chudan 
mae geri blot fortsatte, og jeg overvandt 
tanker, træthed og ømme muskler. Tanker 

fløj gennem hovedet, og det var i starten en 
kamp at overvinde disse. Tanken om, hvad 
laver jeg her melder sig – nu er det rigtig 
hårdt. Stolt og træt går jeg efter en times 
træning endnu en gang i seng – trapper og 
mindst 1000 mae geri rigere. 

En træning og følelse, hvor disciplinen og 
respekten driver dig, for at overtages af un-
derbevidstheden som sørger for at du in-
stinktivt gør det ønskede igen og igen, takt 
på takt – uden tanke på, hvornår, hvordan 
og hvor længe. Det er særligt at være der!

Frygter lidt dagen i morgen, for det har væ-
ret en hård og lang dag igen. Jeg er dog ikke 
i tvivl om, at jeg vil være med hele vejen. 
Kiai!

Det hele ender med en lejr, hvor jeg vil hu-
ske alle de små sejre jeg har opnået. 

Det er vel først ved næste træning, at lejren 
rigtig slutter. Jeg glæder mig til træningen 
mandag.

Lejren blev så rigeligt det, jeg havde håbet 
på – og den har ikke lovet for meget. Denne 
oplevelse vil jeg aldrig glemme, og jeg vil 
helt sikkert fortælle om den til andre. I er 
de første, som har hørt noget om den. 

Karate bygger på at være hård mod sig selv 
og ydmyg overfor sine omgivelser. 

Dette blev FØRSTE gang på Møn-lejr! 
Osu / Carsten Sindlev, 8. kyu 

Som
 mer-
festen 
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Fællestræning med  
shihan Collins
Lidt fra fællestræningen med  
shihan Collins

Lørdag d. 21. august havde Farum Kyo-
kushin fornemt besøg i form af shihan Ho-
ward Collins, 7. dan fra Sverige. Shihan var 
i Danmark, da han søndag den 22. august 
skulle undervise på DKU´s kataseminar i 
Solvanghallen i Farum. Vi var derfor hurti-
ge til at arrangere en fællestræning i klub-
ben og her invitere shihan til at undervise. 
Shihan Collins der oprindeligt er fra Wales, 
har de sidste mange år været bosiddende i 
Sverige hvor han er chefinstruktør i Göte-
borg. Shihan Collins har været Uchi-Dechi 
(elev der bor på skolen) under Sosai Oyama, 

kæmpet 100 mands kumite på en og sam-
me dag, været Britisk og Europæisk mester 
samt blevet nr. 5 ved VM i Knock Down.

Ca. 40 elever mødt op lørdag aften kl. 18.00 
til træningen med shihan der lagde ud med 
en hård gang opvarmning med en hel del 
squats. Herefter stod den på shihans vel-
kendte kihon-træning med ”200 km/t”. 
Højt tempo og mange takter stående og 
under bevægelse. Shihan fik påpeget flere 
fokuspunkter som alle kan arbejde med 
fremover.

Herefter underviste shihan i div. selvfor-
svarsteknikker indeholdende armlåse mm.  
Shihan deler altid flittigt ud af hans viden 
og vi fik en hel del at arbejde med og tænke 
over.

Efter endt træning skulle der tages foto 
hvorefter der var mulighed for at købe nog-
le af shihans medbragte bøger og samtidig 
få dem signeret.

Osu / Franz
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Shihan Collins og kataseminar – en weekend med karate
For nogle måneder siden havde vi den for-
nøjelse at deltage i det årlige kataseminar 
i DKU-regi – i år med deltagelse af Shihan 
Collins. 

Allerede lørdag aften var der dog fælles-
træning med Shihan i Farum.Rigtig mange 
deltog trods det lidt skæve tidspunkt, og 
det var en god forsmag på søndagens se-
minar. Efter halvanden times god træning 
i højt tempo, var der også mulighed for at 
købe bøger og få autografer, hvilket mange 
benyttede sig af.

Søndag formiddag mødte Farum talstærkt 
og forventningsfulde op til seminaret som 
i år fandt sted på Solvangskolen. Der var 
også deltagere fra alle andre klubber; det 
var også flot at se deltagere helt fra Aaben-
raa. I alt var der tre træningspas på dagen; 
to pas med kata, og et fælles pas med Shi-
han Collins. 

Det første pas var opdelt i bæltegrader, og 
blåbælter hvor jeg var med, havde sensei 
Rauno. Vi trænede og øvede på Pinan II 
med god tid til alle detaljer og niveauer.
Vi fik god konstruktiv kritik og gratis søn-
dagstips  Bag os trænede senpai Tine 
med gulbælter, og ved siden af trænede 
sensei Christina med brunbælter. Sensei 
Christina var tilsyneladende noget util-
freds med indsatsen, hvilket fik senpai Tine 
til at bemærke at de gule bælter var meget 
dygtige og kun fortjente ros! Der var også 
meget ros hos blåbælterne…

Efter en passende tid var det tid til en dejlig 
frokost, som alle kunne forudbestille. Igen 
blev vi forkælet efter høj Farumstandard 
med overdådigt lækre sandwiches, drikke-
varer og kaffe med kager!

Der opstod lidt forvirring ved udleverin-
gen da en kvinde der nægtede at oplyse sit 

navn som andet end ”Fru Jensen” skabte 
lidt tvivl hos vores Michael; især da vi andre 
så også begyndte at præsentere os med ef-
ternavn. Heldigvis kunne Michael kende os 
på gierne, og så fik vi også noget at spise.

Efter pausen var der et fælles træningspas 
med Shihan Collins, der bl.a. brugte meget 
tid på at undervise os i forskellige bun-
kai, og der blev prøvet mange forskellige 
teknikker af. Meget inspirerende. Mange 
kæmpere udebliver fra kataseminarer, og 
jeg tænker at de derfor kommer til at snyde 
sig selv for megen inspiration og teknikfor-
ståelse.

Det sidste træningspas var igen opdelt ef-
ter bæltegrad og den gruppe jeg var i, for-
søgte at lære Tsuki no kata. Kønt var det 
nok ikke… Det var og er til gengæld sjovt at 
stifte bekendtskab med en kata til et andet 
niveau, og sjovt at finde ud af, hvor meget 

man kan nå at lære på blot en god time. I 
mellemtiden er det desværre glemt igen; 
jeg håber der viser sig nogle muligheder 
for igen at prøve kræfter med en svær kata.

TAK til Shihan Collins for at komme til Fa-
rum og undervise os. 

TAK til alle instruktører for at bruge tid og 
øse af kunnen og viden denne søndag.

TAK for en lærerig og god dag.

TAK og igen stor ros til vores forplejning 
og til indsatsen. Det er ren luksus at kunne 
hengive sig til træningen og derefter få det 
hele serveret. TAK

Osu / Dicte
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Oyama Cup
Lørdag d. 04. oktober, var Dansk Kyokushin 
Union vært for årets Oyama Cup for børn 
og juniorer der blev afholdt i Korsgadehal-
len på Nørrebro. Der var ialt 94 tilmeldte 
fra 10 forskellige Ashihara og Kyokushin 
klubber. 

Der blev kæmpet i to forskellige kategorier, 
semi-contact for børnene mens juniorerne 
havde mulighed for at vælge mellem semi-
contact og modereret knock down. I semi-
contact kæmpedes der med fuld kontakt på 
kroppen med samtlige slag og spark, samt 
med blød kontakt med cirkulære spark til 
hovedet. I modereret knock down, var det 
yderligere tilladt, at lave lårspark, dog ikke 
med fuld kraft. I semi-contact var børnene 

udstyret med vrist- og skinnebensskinner, 
skridtbeskyttere, vest samt hjelm. I mode-
reret knock down var vesten udeladt.

Der blev kæmpet efter puljesystem, så 
samtlige børn var sikret mere end en enkelt 
kamp og kæmpede i snit mellem 3-7 kam-
pe. 1. runde i kampene havde en varighed af 
1½ minut og en evt. forlængelse 1 minut.

 Farum deltog med 8 elever og havde sen-
pai Klaus, senpai Franz, Peter Hansen samt 
anders Kindler med i staben der coachede 
og støttede op om deltagerne.

Daniella Sofer var eneste pige fra Farum der 
havde valgt at stille op. Hun stævnedebute-

rede i klassen piger 60-70 kg. Hun havde i 
alt 3 kampe mod nogle hårdtslående mod-
standere. Hun tabte alle sine kampe men 
leverede en god præstation.

Simon wismann havde 5 kampe i drenge-
klassen 64-73 kg. Tabte 3 kampe på dom-
merstemmerne 3-2 og vandt 2 kampe. 
Den ene på dommerstemmer 3-2 og den 
anden på 1 wazari (halvt point) ved at 
have ramt modstanderen i hovedet med et 
cirkelspark. 

I drengeklassen 49-54 kg, deltog Joachim 
Krogsgaard og Nicholas H. Thuesen i same 
pulje. Lidt ærgeligt, da der var to puljer og 
her en mulighed for at placere dem i hver 
sin ende. Nicholas fik i alt 4 kampe og vandt 
2 og tabte 2. Nicholas vandt sine kampe på 
hhv. 2 wazari i den første og en enkelt wa-
zari i den anden. Det var desværre ikke nok 
til at gå videre til at kæmpe om placeringer. 
Joachim havde samlet 6 kampe. Han vandt 

5 kampe og tabte kun til den senere vin-
der af puljen. Det var et meget diskutabelt 
nederlag, da Joachim sad på stort set hele 
kampen. Hans modstander var en dygtig 
sparker, men Joachim kæmpede ham kor-
rekt ved at være tæt på ham og hele tiden 
tildænge ham med slag. Modstanderen fik 
derved ikke mulighed for at bruge sine ben 
og var hele kampen igennem på hælene. 
Meget uretfærdigt, vandt modstanderen 
kampen på dommerstemmerne 3-2. Men 
Joachims samlede præstation bragte ham 
frem til at skulle kæmpe om 3. - 4. pladsen 
som han vandt på scoring. Der var dog sket 
en fejl ved dommerbordet, så kort efter 
kampen, skulle Joachim igen kæmpe en 
kamp om 3. - 4. pladsen. Her var der heller 
ingen slinger i valsen, og Joachim vandt en 
flot 3. plads.

I drengeklassen 37 - 48 kg, deltog Frederik 
Baadsgaard og Mikkel Millgaard. De var i 
hver sin pulje og ville først få mulighed for 
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at møde hinanden i en evt. finale. Frederik 
vandt 4 kampe, en på kampoverlegenhed 
og de andre ved at score dobbelt wazari. 
Han var hermed i finalen. Mikkel vandt 
også 4 kampe og alle på scoringer af wa-
zari for spark til hovedet. Mikkel leverede i 
hans første kamp, dagens hurtigst scorede 
wazari efter allerede 3 sekunder. Frederik 
og Mikkel mødte hinanden i finalen. Det 
var ikke til at se, at de to kæmpere kom 
fra samme klub. Al forsigtighed var lagt til 
side og der blev kæmpet hårdt om guldet. 
De kæmpede lige op, men Frederik trak 
sig som samlet vinder efter at have scoret 
en enkelt wazari for spark til hovedet. En 
flot 2. plads til Mikkel og en flot 1. plads til 
Frederik der nu har vundet stævnet 3 år i 
træk.

Jonas Lund debuterede i drengeklassen 
32-37 kg. Han mødte i sin første kamp den 
senere vinder af klassen, en meget teknisk 
dygtig grønbælte fra Roskilde. Det var no-
get af et uvejr Jonas kom ind til, men han 
gik målrettet til sagen og selvom han tabte 

Oyama Cup 
2.oktober 
2010 
(Korsgadehallen  
i København) 

Jeg har været til mit første karate-
stævne. Jeg var spændt på hvad og 
hvordan tingene fungerede. I star-
ten ventede jeg, men da det blev 
min tur, gik jeg ind på kamparea-
let. Først var jeg nervøs, men da 
kampen startede var jeg ikke ner-
vøs mere. Jeg tabte med to spark til 
hovedet . Men anden kamp vidste 
hvordan man skulle gøre og hvad 
man skulle huske, så det gik bedre 
og jeg vandt den. Tredje kamp gik 
det lidt mere flydene og jeg vandt 
men jeg fik en advarsel for at kom-
me til at slå ham på kæben. Fjerde 
kamp var jeg meget træt, så jeg 
ikke lavede teknikerne så hårde og 
den tabte jeg desværre. 

Det var en rigtig god dag og jeg 
lærte en masse ting.

Osu / Jonas Lund

Tillykke til  
Skipper der lavede en 

flot dobbeltgraduering 
den 5. december

kampen og blev stoppet før tid, leverede 
han en meget flot præstation. Jonas vandt 
hans 2 næste kampe og skulle kæmpe om 
3. - 4. plads. Denne tabte han desværre på 
dommerstemmerne 4-1, men leverede igen 
en flot præstation.

Jonas Dam Lerke kæmpede i drengeklasse 
25-32 kg. Han havde ialt 4 kampe som han 
alle vandt ved at stoppe modstanderne før 
tid på 2 scoringer for spark til hovedet. Jo-
nas første point i første kamp kom efter 3 
sekunder, hvilket var en tangering af Mik-
kels tidligere ”rekord”. Den skulle Jonas 
selvfølgelig slå, så i hans 3. kamp scorede 
han halve point efter allerede 2 sekunder 
og 12 sekunder. Finalen var slut efter alle-
rede 30 sekunder og så var en meget flot 1. 
plads i hus.

En fantastisk dag og præstation fra Farums 
kæmpere og en stor tak til alle de frem-
mødte elever og forældre.

Osu / Franz 
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Holland
Fredag d. 22. oktober satte Julie og jeg kur-
sen i bil mod Sasenheim i Holland. Her skul-
le jeg deltage i et stævne i Kyokushin Bu-
dokai Krijsmacht regi. Det er en forholdsvis 
ny organisation under selve Budokai or-
ganisationen i Holland og er grundlagt 
af tjenestegørende militært personel. De-
res arrangementer er således også kun for 
tjenestegørende militært personale eller 
for veteraner i FN- eller NATO regi, uafhæn-
gigt af erfaringer, kampsportsstil, grad eller 
rang. Jeg var i 1991 udstationeret under FN 
i Kuwait/Irak efter den første Golfkrig og i 
1992 i eksjugoslavien, hvilket var min ad-
gangsbillet til stævnet.

Det var en lang tur derned med mere 
end 2-timers venten i kø på motorvejen i 

Tyskland. Vi landede først i Holland over 
midnat, hvor vi sammen med nogle Litau-
ere blev indlogeret på hotel, så klokken var 
godt over 01.00 før vi lå i sengene. Op til et 
godt solidt morgenmåltid inden vi kl. 10.00 
blev afhentet af stævneledelsen og kørt til 
hallen hvor stævnet skulle afholdes.

Det var 2. år at stævnet blev afholdt. Et fan-
tastisk opsæt i en stor hal med masser af 
udsmykning i form af store nationale flag 
og bannere samt to storskærme hvor bil-
leder af hver enkelt deltager kontinuerligt 
blev vist. Kata og kamp blev ligeledes vist 
på storskærmene mens de stod på. 

Indmarchen til stævnet skete i ren militær-
stil med tre sækkepibespillere klædt i kilt 

og hvad der ellers hører sig til den tradi-
tionelle skotske klædesdragt forrest. Efter 
indmarchen blev stævnet sat igang med 
en mindre Taikotrommekoncert. Der blev 
ydermere spillet på trommerne under hver 
kamp og i pauserne imellem. 

Jon Bluming, 10. dan som selv er veteran, 
var æresgæst ved stævnet. Jon Bluming 
har trænet under Sosai Oyama i ”de unge 
Kyokushin-dage”

Jeg deltog i katakonkurrencen og fik sam-
men med de andre deltagere kort inden 
starten en lille overraskelse. Vi fik alle be-
sked på, at i 1. runde skulle vi vise kata´en 
Taikyoku sono ichi, som jo ikke lige 
var kata´en jeg havde 
trænet på op til 
stævnet og selv 
om det er den 
første kata man læ-
rer i Kyokushin, var det med en noget un-
derlig mavefornemmelse jeg gik på gulvet 
til 1. runde. Det gik nu fint og jeg fik gode 
karakterer. Til 2. og 3. runde er der valgfrie 
katas og jeg havde til 2. runde valgt Sein-
chin og Sushiho til 3. runde. Samme katas 
som jeg viser til DM i kata. Til forskel fra 
DM i kata hvor points fra hver runde 
akumulerer og følger med til sidste 
runde, gik vundne points ikke videre 
til næste runde. De 4 bedste delta-
gere gik videre til finalen, hvor også 
jeg havde sikret mig en plads. Jeg 
havde en god fornemmelse af min 
sidste kata der dog også høstede 
gode points. Jeg blev herefter kåret 
som vinder af katakonkurrencen. 

Vi kørte umiddelbart efter katakonkurren-
cen og satte kursen mod Sneek hvor Farum 
havde deltagere med ved Waterpoort Cup. 
Vi nåede frem og fik lige set nogle enkelte 
kampe og efter et par timer, satte vi kursen 
nordpå mod Danmark.

Osu
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Waterpoort 2010 
Torsdag den 21. november kl. 15:30 stævne-
de 14 personer af sted mod Sneek i Holland. 
Sædvanen tro kører vi af sted torsdag for 
at sikre os de gode sovepladser i dojoen på 
første sal. Turen til Holland er helt speciel 
da vi har en fantastisk tur sammen i bus-
sen. Spørg bare nogle af de deltagere der 
har været med tidligere.

Deltagere fra Farum Kyokushin Karate Klub 
var Frederik Bådsgaard, Simon Wiessman, 
Niklas, Jonas Lerke, Hasse, Karl Ludvig, Mik-
kel Milgaard, Rasmus Kindler, Hanne og 
Peter Lerke, Martin Baadsgaard, Jan Kindler 
og undertegnede.

Vi nåede da også dojoen i Sneek omkring 
midnat og så var det på hovedet ned i so-
veposen…

Denne gang havde vi medbragt vores helt 
egne suveræne hjælpere til turen. Martin 
Bådsgaard og Peter & Hanne Lerke havde 
sørget for lækker morgenmad til hele hol-
det. 

I år var mange ting dog anderledes i for-
hold til hvad de plejer at være. Vi havde bl.a. 
ikke mulighed for at sidde indenfor og spi-
se morgenmad som vi har førhen. Det be-
tød at vi måtte lade den lækre mad stå og 
begive os hen på et nok så nydeligt hotel 
hvor Sneek dojo havde lavet en aftale med 
krofatter om en fornuftig pris til Kyokushin 
folket. Her indtog vi vores morgenmad i 
form af en stor lækker buffet.

Fredag blev brugt på diverse gåture og af-
slapning. Vi havde en fantastisk dag med 
solskin og godt vejr. Se evt. billederne på 
hjemmesiden. Vores fotograf fra redaktio-
nen har sørget for at dokumentere turen 
i alle afskygninger. Aftenen blev brugt på 
hygge og vi spiste et solidt måltid på en 
hyggelig restaurant på en af byens man-
ge restauranter og derefter var det hjem i 
seng, så vi var klar til kampdagen.

Lørdag starter vi tidligt. Vi skal fra kl. 08:00 
til kl. 20:00 afvikle kampe mellem 190 del-
tagere hvor de 160 er børn og juniorer. Hos 

børn og juniorer er der lavet cup system, 
hvilket betyder at de får minimum 3 kampe 
hver. For at holde tiden havde de i år valgt 
kun at have forlængelser i børne- og junior 
kampene i finalerne.

Fra Farum startede Jonas ud med sine kam-
pe og det var nogle solide modstandere 
Jonas var oppe imod. Uanset hvad der blev 
slynget mod Jonas gav han dobbelt igen. 
Der blev brugt flittigt med lårspark og det 
var da også her at Farum måtte sande, at 
der var en hul i træningen. Det slog dog 
ingen af Farums kæmpere ud, da alle har 
trænet med lårspark, men træningen har 
gået mere på den rene Semi kontakt, som 
er uden lårspark. Jonas måtte på et tids-
punkt bide i canvasen da modstanderen 
kørte hårdt på lårene, men det stoppede 
ikke Jonas og lidt assistance fra samaritter-
ne i form af is gjorde at Jonas kom igennem 
alle sine kampe. 

Mikkel leverede nogle flotte kampe med 
masser af flotte teknikker. På trods af at 
modstandernes lårspark sled på Mikkels 
ben, stoppede det ikke Mikkel i at gå efter 
det halve point med et cirkelspark til hove-
det. Mikkel måtte også bide i canvasen på 

et tidspunkt, hvor modstanderen var lidt 
for hård mod lårene. Det stoppede dog ikke 
vores hårdfører kæmper, som gik ind og 
sluttede sine kampe på bedste vis.

Niklas fik også brug for sin erfaring i sine 
kampe. Niklas var derimod alt for sød over-
for sine modstandere, som han ”legede” 
med i ringen. Niklas leverede nogle flotte 
tekniske kampe og mærkede også hvordan 
modstanderne fra øst kæmper.

Rasmus havde 2 hårde kampe, hvor den 
ene stoppede alt for hurtigt. Rasmus nåede 
aldrig at komme rigtig i gang, hvilket var en 
skam, da vi havde glædet os til at se Ras-
mus straffe sine modstandere med jern-
næverne ligesom brormand og far. Rasmus 
fik helt sikkert et godt ”wake up call”, som 
har rustet ham til næste gang.

Simon og Frederik fik også ”smagt” på ive-
ren fra øst. Begge mødte hård modstand i 
mange kampe men leverede utrolig kvali-
ficeret karate på højt niveau til alles glæde. 
Kimen og ånden var også her på rette plads 
og ingen af de 2 Farum kæmpere lod nogen 
være i tvivl om hvem der herskede i ringen. 
Frederik var utrolig skarp med lynhurtige 

FORTSæTTES NæSTE SI DE >>
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Waterport 
var for mig 
super godt ! 
 
jeg fik en anden plads til mit først, udland-
ske stævne. Det var super fedt ! Vi fik god 
mad og vi hyggede så vi var klar til kamp 
den 23. 

Så starter stævnet, man kommer ind på 
kamp arealet, klar til kamp der var kun et 
problem ? det var modstanderen også ! så 
der blev bare gået til den ! men det var et 
meget fedt stævne og jeg opfordre alle der 
godt vil ha fede oplevelser til at tage med 
til næste år. 

osu / Simon

Forældre indtryk fra 
Waterpoortcup turen
Da det blev nævnt, at vi havde mulighed 
for at tage med til et internationaltkarate 
stævne i Holland, sagde vi straks ja, efter at 
vores ellers planlagte efterårsferie var flyt-
tet. Og det kom vi ikke til at fortryde. 

Vores opgave var at sørge for de unge 
karate-kaer før, under og efter stævnet, 
således at senpai´s kunne koncentrere sig 
om coaching. Vi havde til turen sørget for 
noget mad, således at alle kunne yde deres 
bedste.

Stævnet var en kæmpe oplevelse. Der var ca 
200 deltagende børn og voksne og der blev 
kæmpet på 2 kamparealer. Ikke et øje var 
tørt, da de 9 Farum kæmpere gik indmarch 
med et skilt hvor der stod ”Danmark”. Vo-
res opgave under stævnet var henholdsvis 
at holde øje med de enkelte kampe, og ef-

ter kampene at sørge for drikkelse/
mad/isposer og nogle gange et par 
opmuntrende ord.Vi er ikke i tvivl 
om, at alle de unge mennesker fik 
noget med hjem, hvis ikke det var 
en præmie, så var det en erfaring 
rigere. Flere skulle hjem at øve lårs-
park. Der skal mod til at stille op i 
et kampareal i et internationalt 
stævne.

Det var en fornøjelse at se de unge 
mennesker (11-17 år) sammen, både 
ved kampene og udenfor. Måden 
de omgås hinanden, taler til hinan-
den, respekter hinanden og støtter 
hinanden når de skal/ er i kamp, 
samt hvor godt de har det sammen 
socialt.

cirkelspark til hovedet mod sine modstan-
dere og Simon stod fast som en klippe. 
Simon sluttede på en flot anden plads og 
Frederik på en flot 1ste plads.

Hasse som var vores ældste junior kæmper 
på 17 år, mødte nogle dygtige modstan-
dere. Hasse har som vores unge kæmpere 
en masse talent at videreudvikle på, men 
det kræver meget og hård træning.. Hasses 
optræning til stævnet har været moderat, 
som vi også havde talt om, men Hasse var 
frisk på at deltage og leverede kvalificeret 
modstand. Luften var dog begrænset og 
der var lidt flere kampe end Hasse ønskede. 
Ikke desto mindre sluttede Hasse og Fady 
fra Glentevej af med en kamp om 3 – 4 
pladsen.

Karl Ludvig som var med på siden fra start 
til slut leverede utrolig god støtte til sine 
klubkammerater, samt god opvarmning. 
Coachene gjorde alt hvad der stod i deres 
magt for at opildne og vejlede kæmperne 
undervejs. Coachene bestod af Martin Ba-
adsgaard, Jan Kindler og undertegnede.

Derudover havde vi vores egen Hanne og 
Peter Lerke med som supportere, læge og 
vejledere. Hanne gjorde et kæmpe arbejde 
med at holde øje med kampene på 2 kam-
parealer hele dagen, så vi vidste hvornår vi 
skulle på og hvor. Det har været den største 
udfordring, men Hanne klarede det til UG+. 
Utrolig flot når man samtidig skal bekymre 
sig om sin søn  Peter dækkede begiven-
hederne fra alle vinkler og hjalp til hvor det 
var påkrævet.

Jeg er helt sikker på at vi alle havde en fan-
tastisk dag som vi sluttede af ved Sayonara 
festen i dojoen med god mad, dvd og hygge 
i køjesengene, også selvom der var ømme 
ben. Vi er allerede godt i gang med at flytte 
fokus mere mod lårspark og udvide reper-
toiret i kampkunsten.

Waterpoort Cup 2011 kan risikere at blive 
flyttet eller måske aflyst pga. VM i Japan. 
Men information følger i det nye år….

Osu-No-Seishin / Martin Henriksen
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Vi har valgt at vise et par stemnings bil-
leder fra fredagen, hvor vi havde en rigtig 
hyggelig dag og bl.a. var ude at se byen 
Seest. På billede ses kata i et amfi-teater 
i parken, samt opstilling af næsten tørre 
unge mennesker ved et vandfald, som i 
øvrigt bød på mange udfordringer. Se evt 
flere billeder på hjemmesiden. Vi vil gerne 
sige tak til de unge mennesker for turen og 
til Senpai´s for at vi måtte være en del af 
teamet. 

 
øvrige graduerede
Amalie Young 7. mon
Anders Christensen 4. mon
Anne B. Jensen 5. kyu
Benedicte Kastrup 6. kyu
Carsten Sindlev 7. kyu
Charlotte Krüger 8. kyu
Christian Heinrichson 7. kyu
Claus Frimann 8. kyu
Daniella Sofer 7. kyu
Emilie Pallesgaard Schiøtt 5. kyu
Emilie Stentebjerg 5. mon
Eva Reymann Frandsen 8. kyu
Felix Lundén 5. mon
Fie Kristine Hammer 8. mon
Frederik Baadsgaard 4. mon
Frederik E. Engelke 5. mon
Hasse Kristensen 6. kyu
Jasdeep Singh 8. kyu
Jens August Bagger 8. mon
Jens Ole Hansen 7. kyu
Joachim Martin Krogsgaard 4. mon
Johan J. Jensen 4. kyu
Jonas Dam Lerke 5. mon

Julie Christensen 6. kyu
Kenneth Hartvig Hansen 7. kyu
Kenneth Petersen 7. kyu
Kim Ketilsøe 8. kyu
Kristian Krogh 8. mon
Linda Jessen 7. kyu
Malthe Frimann 8. mon
Markus Wiberg 7. mon
Martin Baadsgaard 8. kyu
Martin Krogh 8. kyu
Mette Steen Christensen 6. kyu
Mikkel Millgaard 5. mon
Nikolas Hallberg Thuesen 4. kyu
Nimrod Sofer 7. kyu
Rasmus Kindler 7. mon
Simon Stange Wismann 5. mon
Sofie Krogh 8. mon
Sylvester Pedersen 8. kyu
Thomas Helboe 4. kyu
Tine Häckert Christensen 5. mon
Tobias Ross Clemmesen 8. kyu
Ulrik Skipper 2. kyu
Victor Jeppesen 8. mon
Yooku Nartey 7. kyu

Peter Dam Lerke
Amanda Stausholm
Mikkel Frier Wofhagen 
Janus Krogh Andersen
Christian Tækker Foged
Julius Ross Clemmesen
Lars Erikchsen 
Andreas El-Salanti
Peter Åkerwall 
Pelle Nino Kristensen 
Christina Sylvest Worm 
Oliver S. Lindeløv 
Alfred Rosgaard 
Sebastian Hesthaven Pultz 
Martin A. J. Balsløw 
Søren Nielsen
Dorthe Larsen 
Nicolei Hjorth Larsen
Mathias M. Christiansen 
Stine Christiansen
Christian Lôpez Birch 
Frederique Fogel
Alexander Henneberg
Julius Wolfgang
Jesper W Nielsen 

Marcus W. Nielsen 
Magnus Buhl Thomsen 
Christian Cederskjold 
Kierans
Peter Bukhave Hansen 
Anna Bukhave Hansen 
Mathias Fantoni

Marcel Sindlev
Bertram Pohti Toft 
Mickael Pohti
Jens Chr. Sinding
Christoffer Chr. Sinding 
Anders Chr. Sinding
Mikkel Toft Enderslev 

Vi kan kun opfordre andre forældre til at 
give deres unge karate-kaer muligheden 
for at deltage ved disse internationale 
stævne.

Vi stiller gerne op igen hvis muligheden 
kommer.

OSU / Hanne og Peter 

Graduerede siden sidst
Begyndere bestået til 10/11 mon og kyu 
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dM 
i Kata
Lørdag d. 30. oktober afholdt DKU katas-
tævne for gul- og grønbælter, samt DM i 
kata for brun- og sortbælter i dojo´en på 
Glentevej i København. Både katastæv-
net og DM i kata skulle afvikles over tre 
runder hvor den med det bedste samlede 
gennemsnit for alle runder kunne erklæres 
for vinder. I første runde skulle deltagerne 
vise en af fem obligatoriske kata´s som 
blev trukket af hoveddommeren idet del-
tageren var trådt ind på arealet. Hver kata 
blev bedømt af fem dommere og til selve 
udregningen blev højest og lavest givende 
karakter fjernet og der blev udregnet et 
gennemsnit af de resterende tre karakte-
rer. Karaktererne for hver runde blev lagt 
sammen til det samlede gennemsnit efter 
tredje runde hvor vinderen skulle findes. I 
anden og tredje runde må deltagerne selv 
vælge en fri kata som må være en af de fem 
obligatoriske eller en med større sværheds-
grad.  

I Kyu-klasserne havde Farum i år desværre 
ingen deltagere i kvindeklassen, men var 
repræsenteret med Anders Kindler, Jan 
Kindler, Ulrik Skipper samt Johan Jensen i 
herreklassen. Farumdeltagerne lagde godt 
ud med nogle stærke katas og lå placeret i 
top fra start til slut. Ulrik blev til sidst kå-
ret som vinder med Anders på en 2. plads, 
Johan på en 3. plads og Jan på 7. pladsen. 
Katas og karakterer;

runde 1:
Ulrik Skipper, Pinan 2 - gns. 7,200
Anders Kindler, Pinan 3 - gns. 7,080
Johan Jensen, Pinan 1 - ggns. 7,000
Jan Kindler, Pinan 1 - gns. 6,840

runde 2:
Ulrik Skipper, Pinan 4 - gns. 14,420
Anders Kindler, Pinan 4 - gns. 14,220
Johan Jensen, Pinan 2 - gns. 14,160
Jan Kindler, Pinan 3 - gns. 13,700

runde 3:
Ulrik Skipper, Tsuki no kata - gns. 21,640
Anders Kindler, Pinan 2 - gns.21,360
Johan Jensen, Pinan 3 - gns. 21,320
Jan Kindler, Tsuki no kata - gns.20,380

4. pladsen i gruppen blev Mark Eibye med 
gennemsnit på 21,200.

Ved DM var Farum kun repræsenteret 
med senpai Michael Meinecke og senpai 
Franz og der var noget at leve op til efter 

formiddagens flotte magtdemonstration 
af Farums deltagere. Senpai Michael der 
tidligere har endt lige udenfor medalje-
rækkeren flere gange, viste nogle flotte 
og stærke kata´s, specielt en god Kanku 
i 2. runde og endte på en samlet 2. plads. 
Senpai Franz vandt guld for 12. gang i træk. 
Kata´s og karakterer;

runde 1:

Franz Rasmussen, Yantsu - gns. 8,500

Michael Meinecke, Tsuki no kata - gns. 8,300
Michael Eibye, Ballerup, Saiha - gns. 8,267

runde 2:
Franz Rasmussen, Seinchin - gns. 18,000
Michael Meinecke, Kanku - gns. 17,733
Michael Eibye, Ballerup, Seinchin - gns. 17,633

runde 3:
Franz Rasmussen, Sushihou - gns. 27,533
Michael Meinecke, Seinchin - gennemsnit 
27,033
Michael Eibye, Ballerup, Sushiho - gns. 26,967
En fantastisk dag for Farum der fik understre-
get vores høje tekniske niveau.
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Middelfart cup
Lørdag d. 13. november deltog Farum Kyo-
kushin med 13 kæmpere ved det 1. Lille-
bælts Cup for børn og juniorer i Middelfart. 
Stævnet blev arrangeret efter et samar-
bejde mellem Ashihara karate – Viborg 
og Middelfart Kyokushinkai karate. Der var 
omkring 100 tilmeldte deltagere fra for-
skellige Ashihara og Kyokushin-klubber.

Der blev kæmpet efter semi-contact reg-
ler for børnene der var udstyret med vrist- 
og skinnebensbeskyttere, skridtbeskyttere, 
vest samt hjelm. Juniorerne kunne vælge 
mellem semi-contact og modereret knock 
down. Juniorerne der kæmpede efter mo-
dereret knock down regler, var bortset fra 
vesten, forsynet med samme sikkerheds-

udstyr som børnene. I semi-contact katego-
rien blev der kæmpet med fuld kontakt på 
kroppen med samtlige slag og spark, samt 
med blød kontakt med cirkulære spark til 
hovedet. I modereret knock down, var det 
yderligere tilladt, at lave lårspark med mo-
dereret kraft. Efter Ashihara kumite regel-
sæt, måtte der ydermere gribes fat i gi´en 
og modstanderen måtte “føres” i 2 sekun-
der i forbindelse med en opfølgende teknik.  

Der blev kæmpet efter puljesystem så 
kæmperne var sikret flere kampe.

Farum sikrede sig 3 guldmedaljer ved Jonas 
D. Lerke, Frederik Baadsgaard og Joachim 
Krogsgaard, 4 sølvmedaljer ved Rasmus Kindler, Mikkel Millgaard, Nicholas Thues-

en og Karl-Ludvig Grelck, samt 3 bronzeme-
daljer ved Eva Frandsen, Emilie Stentebjerg 
samt Hasse Kristensen. Ydermere fik Karl-
Ludvig Grelck den ene af stævnets to tek-
nikkerpriser.

Det var godt at se, at kæmperne hurtigt fik 
omstillet sig efter de nye ”gribe fat-regler-
ne” der ellers indledningsvis var til stor fru-
stration for flere af kæmperne. Der måtte 
andre planer i brug frem for kæmpernes 
normale kampstil. De leverede alle en me-
get flot præstation og et stort tillykke med 
resultaterne.

En stor tak skal lyde til Jan Kindler for hans 
store arbejde med børnene i form af ekstra 
træning og øvrig forberedelse.

Osu
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SIden SIdST SIden SIdST

Tillykke til 
Senpai Klaus  
og frue med 
Senpai Buster

Tillykke til Senpai Martin  
og Helena med brylluppet



Vi vil, træne hvor krop og vor sjæl til urokkelig styrke.

Vi vil, stræbe efter BUdO’ens sande vej så vores 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 ydmyg.

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.


