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Senpai	Franz	gjorde	redaktionen	opmærksom	
på	at	Farum	Karate	blad	har	jubilæum,	faktisk	
blev	det	første	klubblad	udgivet	april	måned	
1991,	altså	20	års	jubilæum.	For	at	fejre	denne	
begivenhed	 har	 vi	 skannet	 et	 billede	 af	 for-
siden	 ind.	 Bladet	 indeholdt	 blandt	 andet	 en	
artikel	 om	 ”Bowling	 og	 Karate”	 skrevet	 af	
senpai	Kim	L.	Fisher	(som	i	dag	står	for	vores	
kamptræningen	 hver	 den	 første	 i	 måneden)	
og	en	artikel	skrevet	af	Allan	Salmi	Sommer	
om	vinterlejren	1991,	tilsvarende	har	vi	en	ar-
tikel	fra	årets	vinterlejr.

Vi	er	endnu	engang	rigtig	glade	her	på	redak-
tionen,	vi	har	faktisk	fået	rigtig	mange	artik-
ler.	

Kort fra redaktionen

BLad nr. 4  -  Ma j 2011 
redaktion: Peter	Lerke,	Linda	Kindler,	Charlotte	Grimstad	
Layout:	fru	nielsens	tegnestue	-	www.fru-nielsen.dk
Billeder	må	gengives	med	kildeanvisning	
Deadline	for	artikler	til	næste	blad	er	den	15.	august	2011

Forsidebilledet	viser	Brian	Fitkin	
Foto:	Tonni	Norslev

Vi	 har	 besluttet	 at	 omtale	 af	 ny-graduerede	
kun	 omfatter	 fra	 4.	 Kyu/Mon	 (grønbælte).	
Som	altid	vil	vi	meget	gerne	have	gode	ideer	
til	artikler	og	indslag.	Vi	vil	forsøge	at	få	flere	
karate-historiske	og	tekniske	artikler.

Yderlig	 tak	 til	 karatenews.dk	 (fotograf	Tonni	
Norslev)	for	at	vi	må	benytte	billederne	af	Bri-
an	Fitkin,	og	derved	også	en	lille	reklame	for	
en	rigtig	god	hjemmeside.	Og	tak	til	Michael	
for	gode	billeder.

Vi	 takker	endnu	engang	alle	artikel	bidrags-
yderne,	 uden	 jeres	 artikler	 har	 vi	 intet	 klub-
blad.

Osu	/	redaktionen
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Medhjælpere til arrangementer
 

Hvis nogle forældre til karate-kaer har lyst til at give  
en hjælpende hånd ved nogle af vores arrangementer  

kan man sende en mail til linda@tornehoj.dk 
Forsiden	af	det	første	klubblad,	

som	det	så	ud	for	20	år	siden.	
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daljer	 samt	 teknikkerpris)	 Trekampstævnet	
(14	 deltagere	 –	 Samlet	 vinder),	 Shin	 Go	 Ryu	
Cup	 (3	 deltagere	 –	 3	 medaljer),	 EM	 (3	 delta-
gere),	Waterpoort	Cup	i	Holland	(7	deltagere	
–	2	medaljer),	Oyama	Cup	(8	deltagere	–	4	me-
daljer),	 DM	 i	 kata	 (6	 deltagere	 –	 5	 medaljer)	
samt	 KBK	 i	 Holland	 (1	 deltager	 –	 1	 medalje).	
En	helt	 igennem	anerkendt	præstation	hvor	
alle	kæmpere	har	gjort	en	fantastisk	indsats.	

Klubben	 har	 fået	 et	 nyt	 klubblad	 med	 fl	ot	
layout,	farver,	billeder	mm.	Stor	tak	til	redak-
tionen	 og	 til	 artikelleverandørerne.	 Husk	 at	
”fodre”	redaktionen	med	artikler	så	klubbla-
det	kan	opretholdes.

I	sommeren	2010	var	Farum	Kyokushin	i	Japan	
hvor	vi	bla.	fi	k	afl	agt	besøg	ved	sosai	Oyama’s	
gravsted,	 set	 den	 gamle	 hovedskole,	 Honbu,	
trænet	på	bjerget	Mt.	Mitsumime	hvor	sosai	
selv	 og	 den	 berømte	 samurai,	 Musashi	 har	
trænet,	 ligesom	 vi	 også	 fi	k	 afl	agt	 besøg	 og	
trænet	hos	den	tidligere	verdensmester,	No-
richika	Tsukamoto.	 En	 helt	 fantastisk	 tur	 og	
jeg	kan	kun	varmt	anbefale,	at	såfremt	man	
påtænker	at	 tage	 til	 Japan,	så	kontakt	en	af	
dem	der	var	med	og	få	lidt	information.

I	 år	 er	 det	 30	 år	 siden,	 at	 jeg	 startede	 min	
rejse	 i	 budo’ens	 verden	 og	 i	 25	 af	 dem	 har	
jeg	trænet	Kyokushin	og	med	stolthed	båret	
Kanji	 på	 mit	 bryst.	 Jeg	 er	 fl	ere	 gange	 blevet	
spurgt	om	ikke	jeg	er	blevet	træt	af	at	træne	
og	dertil	er	svaret	klart	nej!	Jeg	har	aldrig	haft	
i	 tankerne	 at	 skulle	 stoppe	 min	 træning	 el-
ler	 været	 mæt.	 Der	 har	 været	 perioder	 med	
udenlandstjeneste,	 uddannelse,	 fået	 børn	
mm.,	hvor	træningsindsatsen	ikke	har	været	

Cheftrænerens  info
Jeg	 ser	 med	 stor	 glæde	 og	 tilfreds-

hed	 tilbage	 på	 karateåret	 2010,	
hvor	 Farum	 Kyokushin	 Karate	

på	fl	ere	punkter	har	gjort	sig	
stærkt	og	positivt	bemærket.	

Vi	har	mødt	talstærkt	op	med	
elever	 og	 instruktører	 ved	

samtlige	 DKU	 arrangemen-
ter	 som	 Vinterlejr,	 Som-
merlejr,	 Grønbæltesemi-

nar,	 Kampseminar,	 Børn-	 og	
Juniorlejr,	 Kataseminar	 samt	

Sort-	 og	 Brunbæltelejr.	 Vi	 har	
også	 gæstet	 vores	 naboer	 på	 den	

anden	 side	 af	 Sundet	 i	 forbindelse	
med	Påskelejren	i	Östersund	og	den	

Svenske	Sort-	og	Brunbæltelejr.

Klubben	 har	 med	 stor	 succes	
afholdt	Marathonlejr,	Mini-Ma-

rathonlejr,	Gennembrydnings-
kursus	samt	ikke	mindst	den	
11.	 Mønlejr	 med	 rekordstort	
antal	 deltagere.	 Ydermere	
har	 der	 været	 arrangeret	

sommerfester,	 julehygge	
samt	 de	 månedligt	 tilbage-

vendende	hyggeaftener.	

Vi	 har	 været	 massivt	 re-
præsenteret	 ved	 for-

skellige	stævner	både	
inden-	 og	 udenlands	
som	 ved	 Roskilde	
Cup	 (18	 deltagere	 –	

9	 medaljer),	 Lillebælts	
Cup,	(13	deltagere	–	10	me-

på	det	højeste,	men	jeg	er	altid	”kommet	til-
bage”.	Det	er	vigtigt	at	huske	på,	at	man	som	
karateka	aldrig	må	læne	sig	tilbage	og	føle	sig	
tilfreds	med	det	man	laver.	Man	skal	blive	ved	
med	 at	 være	 selvkritisk	 og	 udfordre	 sig	 selv	
idet	der	altid	er	noget	man	kan	pudse	af	og	
blive	bedre	 til.	Shihan	Fitkin	nævnte	kort	på	
kataseminaret	 2011	 om	 sammenligningen	
mellem	ens	træning	og	det	at	konstruere	et	
samuraisværd.	De	forskellige	lag	af	metal	der	
bliver	slået	på	igen	og	igen	og	igen	for	at	gøre	
sværdet	stærkere	og	stærkere	og	efterfølgen-
de	 når	 sværdet	 er	 ”færdigt”	 skal	 det	 pudses	
af	og	der	bruges	mange	uger	på	med	fi	nere	
og	fi	nere	kerner	af	pudsesten	 indtil	sværdet	
bliver	spejlblankt	og	ekstremt	skarpt.

Det	 er	 ligeledes	 en	 fornøjelse	 at	 undervise	
og	 videregive	 de	 ting	 man	 selv	 har	 slidt	 for,	
men	egen	træning	er	og	bliver	det	vigtigste.	
At	instruere	og	ikke	selv	få	trænet	bliver	man	
hurtigt	 træt	 af,	 så	 i	 Farum	 er	 vi	 privilegeret	
idet	vi	har	6	sortbælter	og	at	vi	ligeledes	har	
fået	vores	grøn	og	brunbælter	i	gang	med	at	
undervise	mere.	Dette	er	også	en	naturlig	del	
af	deres	udvikling	frem	imod	deres	egen	sort-
bæltegraduering.

Til	 sidst	 vil	 jeg	 henlede	 opmærksomheden	
på	 et	 nyt	 ydmygt	 forbillede	 i	 klubben	 som	
alle	bør	tænke	på	når	træningen	bliver	hård	
og	den	lille	djævel	på	skulderen	begynder	at	
klynke.	I	en	alder	af	68	startede	Birgit	på	be-
gynderholdet	i	september	2010.	I	har	alle	set	
hende	træne,	behøver	jeg	at	sige	mere!?......

Osu	/	Franz				
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Årets prISer
Sædvanen tro, skulle der ved årets juleafslutning  
uddeles tre priser i form af vandrepokalerne. 

prISerne er: 

Årets	Kyokushin,	der	gives	til	en	elev	der	i	det	
indeværende	år	har	gjort	en	ekstra	indsats	for	
klubben.	Det	kan	være	hjælp	ved	stævner,	ar-
rangementer	eller	andet	der	har	været	til	stor	
hjælp	for	klubben.

Årets	karateka,	der	gives	til	en	elev	der	har	ud-
viklet	sig	meget	karateteknisk.

Årets	 Fighter,	 der	 gives	 til	 en	 elev	 der	 har	
”fightet”	 meget	 ved	 både	 træning	 og	 stæv-
ner.

Farum	 Kyokushin	 Karate	 er	 vi	 meget	 privi-
legeret	over	al	den	hjælp	vi	får	fra	både	for-
ældre	 og	 elever	 og	 igen	 i	 år	 var	 der	 mange	
gode	 kandidater	 til	 prisen,	 Årets	 Kyokushin.	
Valget	 faldt	 dog	 på	 Peter	 S.	 Hansen	 der	 har	
lavet	et	kæmpe	stykke	arbejde	med	klubbens	
”nye”	 flotte	 hjemmeside.	 Samtidig	 også	 en	
stor	tanke	til	Jan	Kindler	der	har	ydet	et	for-
midabelt	arbejde	med	børnene	i	forbindelse	
med	ekstra	træning	op	til	stævner	samt	hans	
hjælp	ved	og	omkring	selve	stævnerne.

Udvikling	er	selvfølgelig	en	naturlig	del	i	for-
bindelse	 med	 den	 daglige	 karatetræning	 og	
rigtig	 mange	 elever	 har	 rykket	 sig	 teknisk	
og	 formmæssigt.	 Instruktørerne	 havde	 flere	
emner	 i	 ”kikkerten”	 og	 efter	 hård	 sortering	
kom	vi	ned	på	to	elever,	Joachim	Krogsgaard	

og	Nicholas	Thuesen.	Joachim	havde	over	en	
længere	periode	gjort	sig	bemærket	som	al-
tid	 hårdtslidende	 i	 træningerne	 og	 et	 godt	
eksempel	for	de	øvrige	børn.	Instruktørgrup-
pen	 valgte	 dog	 den	 lidt	 oversete	 Nicholas	
som	 pludselig	 sprang	 ud	 som	 fremragende	
kæmper	og	god	teknikker,	hvilket	også	resul-
terede	i	en	flot	grønbæltegraduering.

Til	 Årets	 Fighter	 var	 der	 genvalg	 til	 Frederik	
Baadsgaard	der	 igen	som	sidste	år	ved	flere	

stævner	 havde	 kæmpet	 hårde	 kampe	 mod	
større	og	mere	erfarne	kæmpere	og	til	trods	
for	overmagten	ikke	havde	givet	op.

Stort	tillykke	til	prismodtagerne	der	har	fået	
deres	navne	foreviget	 i	vandrepokalerne	der	
står	i	opholdslokalet	i	klubben.

Osu	/	Franz		

Årets Kyokushinpeter S. Hansen

Årets karateka

nicholas Thuesen

Årets FighterFrederik Baadsgaard



Farum KyoKushin Karate Farum KyoKushin Karate10 11

Jeg elsker den daglige dosis udfordring gennem 
benhård Kyokushin karate, og den evige kamp 
mod mig selv, for den stopper aldrig. Jeg ved aldrig 
hvad den næste træning byder af udfordringer, 
men når jeg bukker i døren og siger OSU færdig-
gør jeg sætningen i hovedet ” No Seishin”. 

Jeg	 husker	 det	 tydeligt.	 Der	 var	 en	 form	 for	
feature	uge	på	Solvangskolen,	som	var	folke-
skolen,	hvor	jeg	gik	dengang.	August	måned,	
det	var	skolestart	og	vi	var	ude	på	fodboldba-
nerne	 mellem	 Solvangskolen	 og	 tennisklub-
ben.	Solen	skinnede	og	vi	spillede	fodbold,	da	
en	af	mine	venner	kom	hen	til	mig	og	spurgte	
om	vi	ikke	skulle	starte	til	karate.	Han	havde	
set	 den	 vildeste	 opvisning	 på	 Farum	 Bytorv,	
hvor	karatefolkene	havde	smadret	alt	muligt	
og	sparket	baseball	bat	over.	 Jeg	kunne	 ikke	
i	min	vildeste	fantasi,	forestille	mig,	at	gå	til	
karate.	Jeg	brugte	al	min	tid	på	fodbold	den-
gang,	men	havde	da	godt	set	nogle	af	de	der	
mennesker	 i	 hvid	 dragt	 uden	 foran	 kamp-
sportscenteret	 når	 vi	 gik	 forbi,	 ned	 til	 fod-
boldbanerne.	

Men	 lige	 præcis	 på	 det	 tidspunkt,	 hvor	 Car-
sten	spurgte	mig,	led	jeg	af	en	del	skader	og	
mine	 tanker	 gik	 dengang	 på,	 at	 det	 måske	
var	en	god	idé	at	træne	karate	for	en	kort	be-
mærkning.	 Karate	 var	 jo	 noget	 med	 smidig-
hed,	hvilket	kunne	hjælpe	mig	med	nogle	af	
de	skader	jeg	gik	rundt	med	og	så	var	der	jo	
den	bonus,	at	man	kunne	lære	lidt	selvforsvar	
samtidig.

Så	tænkt,	så	gjort.	Vi	tog	ned	i	karateklubben	
på	Ryttergårdsvej,	 i	deres	nybyggede	lokaler,	
hvor	vi	kom	ind	til	en	prøvetime.	Man	kunne	
træne	 gratis	 den	 første	 måned	 og	 det	 pas-
sede	mig	fint,	så	kunne	man	lige	se	hvad	det	
gik	ud	på.	Jeg	mindes,	at	jeg	til	den	allerførste	
karatetime	stod	helt	bagerst	i	dojoen	og	kig-
gede	op	gennem	rækkerne.	Vi	skulle	stå	på	en	
underlig	 måde	 med	 knyttede	 hænder	 foran	

os.	Jeg	havde	ellers	 lommer	i	bukserne,	men	
sortbælten	(senpai	Kim	Leck	Fisher)	sagde,	at	
vi	skulle	bære	vores	arme	selv.	Det	virkede	ri-
meligt	underligt.	Vi	havde	ingen	sko	på,	kun	
bare	 tæer.	 Jeg	 følte	 mig	 lidt	 ”nøgen”	 uden	
mine	fodboldstøvler.

Der	stod	en	fyr	i	dogi	i	rækken	foran	mig	og	
han	 havde	 et	 blåt	 bælte	 på.	 Jeg	 tænkte,	 at	
han	måtte	have	trænet	længe,	siden	han	hav-
de	sådan	en	dragt	og	bælte	på.

Jeg	husker	ikke	så	meget	fra	den	første	time	
ud	over,	at	vi	skulle	lave	armbøjninger	og	jeg	
tænkte	”du	siger	bare	et	antal	sortbælte	og	så	
laver	jeg	dem”.	Men	inden	da	forklarede	han	
hvordan,	vi	skulle	knytte	hånden	korrekt.	Der	
var	nogle	ord	som	jeg	ikke	forstod	dengang,	
men	 han	 brugte	 de	 japanske	 betegnelser	
for	håndens	våben.	Derefter	sagde	han,	at	vi	
skulle	 lave	 armbøjningerne	 på	 knoerne.	 Jeg	
husker,	 at	 høre	 folk	 fnise	 og	 smågrine,	 men	
sortbælten	lagde	sig	ned	på	knoerne	og	kig-
gede	på	os,	mens	han	ventede	på	vi	lagde	os	
ned.	Det	satte	et	forholdsvis	stort	præg	i	mig,	
for	på	fodboldbanen	er	fodboldtrænere	som	
regel	ikke	med	i	træningen,	de	står	og	fortæl-
ler	hvor	 langt	og	hvor	meget	man	skal	 løbe.	
Men	tilbage	i	dojoen	begyndte	folk	at	lægge	
sig	på	knæ	og	prøve	at	komme	op	på	knoerne	
og	det	samme	gjorde	jeg.	Det	var	en	forfær-
delig	smerte	i	knoerne	og	jeg	kunne	ikke	en-
gang	tage	10	armbøjninger	på	trægulvet.	Det	
var	et	kæmpe	nederlag	 for	mig	og	det	væk-
kede	noget	i	mig	jeg	ikke	havde	følt	før.	

Senpai Martin

Fortsættes	næste	side	>>
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var	mit	første	Knock	Down	stævne	i	Østerbro-
hallen	i	1997.	Jeg	havde	ikke	sovet	en	uge	pga.	
en	blanding	af	spænding	og	angst	over	at	få	
klø.	Jeg	oplevede	her	min	første	rigtige	Knock	
Out	på	en	modstander	fra	Litauen.	Han	havde	
på	det	 tidspunkt	slået	mig	flere	gange	 i	ho-
vedet	og	munden	og	det	havde	også	sortnet	
for	 mine	 øjne	 en	 gang	 eller	 to.	 Det,	 der	 står	
helt	 klart,	 er	 gnisten/vreden	 der	 hobede	 sig	
op	inden	i	mig.	Jeg	var	gal	over,	at	han	kun	fik	
nogle	advarsler	på	trods	af,	at	jeg	på	det	tids-
punkt	blødte	i	munden	og	han	bare	fortsatte,	
som	om	intet	var	sket.	Jeg	husker	mine	tan-
ker,	jeg	ville	gøre	denne	her	fyr	ondt,	så	ondt	
jeg	 kunne,	 men	 var	 også	 helt	 flad.	 Pludselig	
lagde	 han	 an	 til	 sit	 stød,	 som	 sikkert	 havde	
ramt	mig	i	hovedet,	men	her	skete	det...	 Jeg	
følte	 jeg	 lettede,	 da	 jeg	 lavede	 mit	 baglæns	
cirkelspark	og	det	var	mine	sidste	kræfter.	På	
billedet	som	senpai	Klaus	formåede	at	forevi-
ge,	ser	man,	at	 jeg	 rammer	 lige	netop	dette	
øjeblik.	 Jeg	 ramte	 litaueren	 lige	 i	 tindingen	

og	han	lagde	sig	på	måtten.	Jeg	nåede	at	se	
ham	i	øjnene	og	han	var	helt	væk.	Det	var	et	
utroligt	øjeblik	og	 jeg	husker	den	styrke	det	
gav	 mig	 at	 se	 ham	 gå	 ned.	 Billedet	 afslører	
dog,	at	jeg	ikke	fløj,	selv	om	det	føltes	sådan.	
Jeg	 var	 nok	 bare	 følelsesløs	 i	 benene	 på	 det	
tidspunkt	J

Mit	sidste	stærke	minde	jeg	vil	dele	med	jer,	
er	jeg	ikke	stolt	af	og	ikke	den	”vej”	jeg	vil	vise	
som	 instruktør.	 Jeg	 fortæller	historien	 for	at	
motivere	jer	der	ikke	tør,	for	at	vise	man	no-
gen	gange	ikke	skal	tænke,	men	bare	gøre	det.	
Mit	 første	 katastævne	 var	 DM	 i	 kata	 i	 1997,	
jeg	 havde	 aldrig	 deltaget	 i	 et	 sådan	 stævne	
(der	var	kun	DM	i	kata	dengang	og	ingen	kata	
stævner	for	lavere	grader).	Jeg	var	lige	blevet	
brunbælte	det	år	og	man	kunne	først	deltage	
i	DM	i	kata	som	brunbælte.	Jeg	havde	aldrig	
set	et	katastævne	før,	men	fik	at	vide,	vi	bare	
skulle	lave	nogle	kataer	som	blev	råbt	op	og	
så	kunne	vi	også	selv	bestemme.	Det	var	der	

Jeg	 blev	 ved	med	 at	 komme	 i	 klubben	 sam-
tidig	med	at	jeg	trænede	fodbold.	Interessen	
for	karate	var	vakt	og	jo	mere	jeg	trænede,	jo	
mere	tændt	på	karaten	blev	jeg.	

Nogle	vigtige	begivenheder	for	mig	igennem	
årene	var	blandt	andet	min	første	vinterlejr	i	
1992	som	hvidbælte.	Den	blev	afholdt	 i	Hel-
singør	og	jeg	glemmer	sent	afslutningen	på	
lejren,	 hvor	 vi	 sluttede	 af	 med	 at	 vandre	 ud	
i	Øresund	i	januar	måned	i	bare	tæer	og	bar	
overkrop.	 Jeg	 mindes	 at	 blive	 gennemboret	
at	 1000	 knive	 i	 fødderne	 da	 jeg	 gik	 ud	 i	 det	
kolde	vand.	

Mit	første	kampstævne	foregik	også	i	foråret	
1992.	Det	var	Roskilde	Cup,	fuldstændig	som	
det	foregår	i	dag.	Jeg	havde	aldrig	været	med	
til	 kamptræning,	 da	 man	 på	 det	 tidspunkt	
skulle	 være	 8	 kyu,	 før	 man	 kunne	 deltage	 i	
kamptræning.	 Men	 vi	 var	 en	 del	 fra	 begyn-
derholdet	 som	 sprang	 ud	 i	 det.	 Torsdagen	
inden	 lørdagens	 stævne,	 brugte	 senpai	 Kim	
lidt	tid	på	at	forklare	reglerne.	Kampen	skulle	
foregå	 indenfor	 et	 firkantet	 areal	 og	 man	
skulle	gøre	en	masse	 ting	med	at	bukke	før	
man	skulle	kæmpe.	Jeg	var	meget	overrasket	
over	at	der	ville	være	5	dommere	til	kampene,	
i	 fodbold	 var	 der	 nemlig	 kun	 én.	Vi	 fik	 også	
forklaret	hvad	der	var	tilladt	og	hvad	der	ikke	

var.	 Jeg	 forstod	 ikke	
halvdelen,	for	jeg	havde	
trænet	 i	 6	 måneder	 og	
kunne	 kun	 lige	 huske	
basis.	 Men	 som	 senpai	
sagde,	 ”Når	 først	 i	 er	 i	
gang,	 kommer	 det	 helt	
automatisk”.	 Jeg	 havde	
2	kampe	 til	stævnet	og	
min	 anden	 kamp	 var	
mod	en	5.	kyu	der	veje-
de	omkring	10	kilo	mere	
end	jeg	selv	og	han	var	
vist	 også	 et	 hoved	 hø-
jere.	 Jeg	 husker	 at	 alt	
hvad	 jeg	 lavede	 prel-
lede	 af	 på	 ham,	 hvilket	
resulterede	 i	 en	 meget	
overraskende	 manøvre	
fra	 min	 side.	 Jeg	 slog	
ham	 lige	 i	 ansigtet,	 så	
han	besvimede	midt	på	
måtten.	Jeg	blev	diskva-
lificeret,	 men	 fik	 allige-
vel	min	sølvmedalje	J

En	 anden	 begivenhed	
som	 jeg	 husker	 klart,	
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jo	ingen	ben	i	tænkte	jeg	og	eftersom	jeg	al-
tid	 kun	 havde	 deltaget	 i	 kampstævner,	 hvor	
optræningen	er	hård	og	disciplineret,	kunne	
jeg	 jo	 her	 slappe	 af,	 for	 der	 var	 ingen	 der	
skulle	slå	på	mig.	En	kata	varer	max.	2	–	3	min	
og	 så	 er	 man	 færdig.	 Det	 pinlige	 i	 historien	
er,	at	jeg	havde	været	til	fest	dagen	før	(kun	
22	år	ung)	og	mødte	op	med,	det	man	kalder	
forholdsvis	moderate	tømmermænd.	Jeg	tog	
ikke	 kata	 stævnet	 særligt	 seriøst,	 det	 skulle	
egentlig	bare	prøves	af.

DM	i	kata	blev	det	år	afholdt	 i	Farum	og	da	
jeg	mødte	op	i	klubben	havde	jeg	det	faktisk	
ret	skidt.	En	lille	pige	spurgte	mig	hvorfor	jeg	
havde	 vendt	 min	 trøje	 på	 vrangen…	 En	 in-
struktør	som	ikke	længere	er	i	klubben	sagde	
til	mig	”hvor	dum	har	man	lov	til	at	være”.	Her	
begyndte	jeg	at	overveje	om	jeg	måske	skulle	
trække	mig	ud	(ad	bagdøren).	Det	var	for	sent	
og	stævnet	blev	afholdt.	

Jeg	har	ingen	erindring	omkring	mine	kataer	
eller	hvordan	det	var,	at	stille	op	i	et	katastæv-
ne	første	gang.	Men	jeg	husker	resultaterne.	
På	førstepladsen	kom	senpai	John	Sønderup	
fra	Roskilde	(i	dag	sensei),	Andenpladsen	gik	
til	 sensei	 Jesper	Trier	 fra	 Roskilde	 (i	 dag	 shi-
han),	 tredjepladsen	 var	 delt	 af	 henholdsvis	
sensei	Erik	Sigvaldasson	fra	Glentevej	og	Mar-

tin	 Henriksen	 fra	 Farum	 på	 á	 point.	 Heldet	
var	helt	sikkert	på	min	side	den	dag.	Hvis	jeg	
havde	 tænkt	 alt	 for	 meget	 over	 situationen	
inden	 jeg	 var	 ankommet	 til	 klubben,	 havde	
mine	48.000	undskyldninger	sikkert	hindret	
mig	i	det,	der	blev	til	en	sjov	oplevelse.	

Der	 er	 mange	 flere	 gode	 minder	 lagret	 på	
harddisken	gennem	årene	og	det	bedste	må	
være	den	dag	jeg	faldt	over	min	nuværende	
kone	Helena	J.

Klubben	 i	Farum	er	helt	speciel	 for	mig.	Der	
har	altid	været	en	god	atmosfære	og	jeg	har	
gennem	årene	fået	nogle	gode	og	nære	ven-
ner.	 Jeg	 elsker	 den	 daglige	 dosis	 udfordring	
gennem	 benhård	 Kyokushin	 karate,	 og	 den	
evige	kamp	mod	mig	selv,	for	den	stopper	al-
drig.	Jeg	ved	aldrig	hvad	den	næste	træning	
byder	 af	 udfordringer,	 men	 når	 jeg	 bukker	 i	
døren	og	siger	OSU	færdiggør	jeg	sætningen	
i	hovedet	”	No	Seishin”.	

Jeg	 glæder	 mig	 til	 at	 skabe	 en	 masse	 gode	
nye	minder	med	jer.

Vi	ses	i	dojoen

OSU-NO-SEISHIIN	
Martin

I	Kyokushinkaikans	system,	som	er	udviklet	
af	Sosai	Mas.	Oyama	ser	man	en	række	ka-
taér	med	navnet	Pinan.		Der	er	5	kataer	med	
navnet	 Pinan.	 	 Der	 findes	 i	 alt	 20	 kataér	 i	
Kyokushin,	hvis	man	 ikke	regner	Sokugi	og	
Ura	kateerne	med.		

Kataer	 er	 forklaringer	 på	 kampsituationer	
og	 selvforsvar,	 som	 igennem	 mange	 gene-
rationer	er	gået	i	arv	fra	lærer	til	elev	og	fra	
far	til	søn.	Desværre	er	mange	af	kataernes	
hemmeligheder	gået	tabt	med	årerne,	som	
følge	af	konkurrence	og	sport.	Det	var	sådan	
bønderne	 og	 munkene	 forsvarede	 sig,	 da	
de	ikke	havde	våben	til	at	beskytte	sig	med	
overfor	soldater	og	røvere.	De	måtte	lære	at	
beskytte	sig	på	anden	vis	og	lærte	i	al	hem-
melighed	disse	former	for	kampsport.	Disse	
”familiehemmeligheder”	gik	så	at	sige	i	arv.	

I	starten	af	1900	tallet	blev	Pinan	kataerne	
introduceret	til	skolerne	og	lært	til	de	unge	
studererne.	 	 Gennem	 tiderne	 har	 det	 ud-
viklet	 sig	 til	 og	 tilpasset	 sig	 sport	 og	 kon-

kurrencer.	 Det	 betyder	 at	 de	 oprindelige	
selvforsvars	 teknikker	 er	 blevet	 ”mildnet”	
gennem	tiden	og	tilpasset	sporten.

Når	man	når	et	vist	niveau	indenfor	karate	i	
dag,	begynder	man	at	arbejde	med	bunkais.	
Bunkais	 er	en	 slags	 ”forslag/	 forklaring”	 til	
at	forstå	kataen,	med	et	andet	ord	applika-
tion.	Dette	kan	man	læse	om	mange	steder,	
men	 ifølge	 shihan	 Collins,	 som	 også	 selv	
benytter	 ordet	 applikation,	 betyder	 Bunkai	
”at	 splitte	 ad”.	 Dvs.	 at	 man	 tager	 f.eks.	 en	
sektion	ud	af	en	kata	og	bryder	den	i	enkelte	
dele.	Derefter	laver	man	nogle	kampsituati-
oner	som	giver	mening	ud	fra	selve	udførel-
sen	af	kataen.	Men	de	selvforsvars	teknikker	
som	 igennem	 1700	 og	 1800	 tallet	 gik	 i	 arv	
fra	far	 til	søn,	var	oprindelig	bunkais.	Selve	
kataen	blev	opfundet	da	man	skulle	bruge	
en	metode	til	at	forklare	meningen	af	bun-
kais.	Man	brugte	altså	kataen	til	at	forklare	
de	 bunkais	 man	 udøvede.	 	 I	 dag	 bruger	 vi	
bunkais	til	at	forklare	det	vi	laver	i	kataen.

pinan
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Do”	udfører	også	Pinan	kataer,	men	her	kal-
des	de	”Pyungan”.		

Pinan	 kataerne	 eksistere	 i	 mange	 former,	
men	 kun	 i	 Kyokushin	 kaldes	 de	 Pinan.	 Jeg	
spurgte	shihan	Collins	som	har	boet	i	Japan	
og	 levet	 som	 Uchi	 Deshi	 i	 Sosai’s	 dojo,	 om	
han	 viste	 hvorfor	 Sosai	 opkaldte	 kataerne	
Pinan,	 når	 nu	 det	 korrekte	 japanske	 ord	 er	
Heian	og	de	fleste	andre	 japanske	stilarter	
benytter	dette	ord.	Til	det	svarede	shihan,	”	
jeg	ved	det	ikke,	men	Sosai	ville	være	ander-
ledes	og	det	er	muligvis	derfor”.	

Pinan	Sono	ichi	(Pinan	1)	er	udviklet	af	Anko	
Itosu	 (Otosu).	 Anko	 var	 bl.a.	 instruktør	 for	
Gichin	Funakoshi

Pinan	kataerne	er	med	til	at	danne	grundla-
get	for	de	mere	avancerede	kataer.	De	fleste	
teknikker	man	ser	i	Pinan	kataerne	går	igen	
i	de	avancerede.	Specielt	i	Pinan	1,	hvor	tek-
nikken	shuto	mawashi	uke	(cirkulær	hånd-
kantsparade)	ses	første	gang	og	er	en	ny	og	

ekstrem	svær	parade	at	lære.	Denne	parade	
findes	i	de	fleste	og	mest	avancerede	kataer	
i	 Kyokushin	 og	 kan	 aldrig	 trænes	 for	 lidt.	
Træn	denne	parade	så	meget	du	kan.	Her	vil	
du	tilegne	dig	viden	og	evner	som	kommer	
dig	til	gode	når	du	når	til	de	sydlige	og	mere	
avancerede	kataer.

Springet	 mellem	 Pinan	 1	 og	 Pinan	 2	 er	 så	
stort,	 at	 her	 er	 påkrævet	 meget	 mere	 træ-
ning,	øvelse	og	forståelse.	Pinan	2	har	i	bund	
og	grund	samme	mønster	som	Taikyoku	ka-
taerne	og	Pinan	1,	men	er	teknisk	på	et	me-
get	højere	plan.	

Kataernes	formål	er	bl.a.	at	udvikle	et	roligt	
og	 fredsfuldt	 sind,	 samt	 harmoni	 mellem	
krop	og	sind.

Kilder:	Wikipedia,	Kyokushin	Kata	af	Brian	
Fitkin,	Shihan	Collins

God	træning	
Osu	/	Martin

Bunkais	 er	 altså	 en	 kort	 sekvens	 af	 teknik-
ker	som	udgør	f.eks.	et	forsvar	og	et	angreb.	
Oyo	er	det	korrekte	japanske	ord	af	din	egen	
fortolkning,	til	en	forklaring	på	bunkais.	Or-
det	”oyo”	indeholder	den	mening,	som	du	i	
dag	tillægger	ordet	bunkai.	Så	spørgsmålet	
er	hvorfor	vi	benytter	ordet	bunkai	og	 ikke	
oyo.	 Ifølge	shihan	Collins	er	det	fordi	ordet	
bunkai	er	så	udbredt	og	alle	”ikke	japanere”	
bedre	forstår	dette	ord.

Hvis	du	er	forvirret	nu,	så	hold	en	kort	pause	
inden	du	fortsætter.	Overskriften	på	denne	
artikel	 er	 Pinan,	 men	 for	 at	 give	 en	 forstå-
else	 for	 navnet,	 kræver	 det	 lidt	 historie	 og	
japanske	ord.

Sosai’s	 er	 blevet	 inspireret	 af	 flere	 forskel-
lige	stilarter	og	navnlig	2	personer	har	haft	
stor	 betydning	 for	 Sosai	 og	 dermed	 også	
Kyokushin,	 nemlig	 grundlæggeren	 af	 Sho-
tokan	Karate,	Gichin	Funakoshi	samt	So	Nei	
Chu,	som	var	den	højeste	autoritet	indenfor	
Goju	Ryu.

Kyokushin	 systemets	 kata	 bygger	 på	 det	
man	 kalder	 de	 sydlige	 kataer	 og	 de	 nord-
lige	 kataer,	 inspireret	 af	 de	 2	 ovennævnte	
personer.	For	at	forvirringen	ikke	bliver	total	
vil	jeg	holde	mig	til	de	nordlige	kataer,	som	
bl.a.	er	Pinan	kataerne.

Sosai’s	 inspiration	 til	 de	 nordlige	 kataer	
kommer	 gennem	 shihan	 Funakoshi,	 som	
medfører	at	de	er	tæt	forbundet	med	de	ka-
taer	som	Shotokan	også	har.	Funakoshi	blev	
bl.a.	inspireret	af	Kinesisk	Kempo	og	Shorin	
Ryu.	 Disse	 kataer	 kræver	 lange	 kraftfulde	
stillinger,	 samt	 kraftfulde	 blokeringer	 og	
slag.

Pinan	kataerne	findes	i	flere	udgaver	og	un-
der	andre	navne.	 	Sosai	har	 i	 sin	 tid	 tilpas-
set	dem	det	system	han	udviklede,	nemlig	
Kyokushin.		Pinan	er	oprindeligt	fra	Okinawa	
og	 på	 japansk	 udtales	 det	 ”Heian”	 som	 er	
japansk	og	betyder	”peaceful	mind”.	Den	ki-
nesiske	oversættelse	af	Heian	er	”safe	from	
harm”.	Den	koreanske	karateform	”Tang	Soo	
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VInTerLejr 2011
Mit	navn	er	Peter,	(9	Kyu).	Jeg	startede	på	be-
gynderholdet	august	2010,	dvs	jeg	havde	ud-
øvet	karate	i	godt	5	måneder,	da	jeg	sammen	
med	min	søn	Jonas	(5.	Mon)	havde	meldt	os	
til	 årets	 Kyokushin	 vinterlejr.	 Selvom	 der	 på	
lejrtilmeldingen	loves	at	alle	grader	og	aldre	
sagtens	 kan	 få	 et	 udbytte	 af	 denne	 lejr,	 var	
jeg	alligevel	noget	spændt	på	om	jeg	kunne	
få	et	udbytte	af	denne	lejr.	(det	siger	sig	selv	
at	det	var	min	første	lejr).	Indkvarteringen	var	
på	Kalundborg	vandrehjem,	tæt	på	bymidten,	
med	gå	afstand	til	både	græsarealer,	gymna-
stik	og	svømmehal.	Vi	checkede	ind	fredag	af-
ten	kl18.	Vi	kom	til	at	bo	på	et	4-mandsværel-
se	med	Michael	(9.	Kyu)	og	Bertram	(9.	Mon)	
også	 fra	 Farum	 karateklub.	 Generelt	 må	 det	
nævnes	 at	 både	 vandrehjemmet	 og	 maden	
som	 der	 serveres	 på	 lejren	 har	 en	 særdeles	
høj	standart,	hvis	man	gik	sulten	 i	seng,	var	
det	ens	egen	skyld.

Ved	dette	års	vinterlejr	var	der	rekord	stor	til-
melding,	i	alt	120	kyokushin	deltagere	fra	hele	
Danmark,	og	som	altid	var	Farum	godt	repræ-
senteret	med	16	deltagere.	

Da	 vi	 havde	 spist	 vores	 mad	 skulle	 vi	 møde	
omklædt	i	gi	ude	på	boldbanerne.	Vi	havde	ca	
1½	times	kihon	træning	med	forskellige	spark	
og	 slagkombinationer.	 Et	 par	 af	 instruktø-
rerne	 gik	 rundt	 blandt	 os	 lavere	 graduerede	
og	 instruerede	 os	 samtidig	 med,	 hvilket	 var	
super	godt	da	det	både	var	svært	at	høre	og	
se	 noget	 (det	 var	 mørkt)	 så	 langt	 tilbage	 i	
rækkerne.	Vi	gik	til	ro	ved	22-tiden,	og	kl	01.00	
blev	der	banket	hårdt	på	døren.	Vi	skulle	stille	
op	inden	15	minutter	ude	på	parkeringsplad-
sen	 til	 nat	 -træning.	Vi	 blev	 inddelt	 i	 9	 hold	

som	 under	 resten	 af	 lejren	 indbyrdes	 skulle	
kæmpe	i	holdturneringen.		

Vi	løb	ud	i	et	kuperet	område,	hvor	vi	sammen	
med	en	fast	makker	den	næste	times	tid	ud-
førte	en	del	udholdenheds	opgaver,	f.eks	for-
skellige	 varianter	 af	 at	 hinke,	 trillebør,	 bære	
på	 hinanden	 ect	 ect.	 Undervejs	 både	 ud	 og	
hjem	stoppede	vi	op	og	lave	kihon.	Det	er	en	
hel	 speciel	 oplevelse	 at	 stå	 i	 mørket,	 i	 frost-
vejr,	sammen	med	120	karate-kaer	og	lave	ki-
hon,	med	brølende	”KIAI”.	Da	vi	kom	tilbage	
til	vandrehjemmet,	fandt	den	første	holdkon-
kurrence	sted.	At	gå	på	hænder	(absolut	ikke	
en	af	mine	spidskompetencer).	Samtidig	med	
at	konkurrencen	forløb	fik	vi	besøg	af	det	lo-
kale	politi.	De	havde	fået	nogle	henvendelser	
fra	 nogle	 lokale	 borgere,	 vedrørende	 nogle	
mennesker	 i	 hvidedragter	 som	 løb	 rundt	 i	
området	og	skreg!.	

Lørdag	 formiddag	 var	 der	 kumite	 træning.	
Jeg	havde	til	lejligheden	indkøbt	det	nødven-
dige	 kampudstyr,	 i	 denne	 forbindelse	 vil	 jeg	
gerne	give	andre	karate-kaer	et	lille	hint,	husk	
at	 prøve	 udstyret	 hjemmefra.	 Det	 er	 nemlig	
ikke	sjovt	at	være	den	karate-ka	at	de	119	an-
dre	 venter	 på,	 mens	 man	 forsøger	 at	 sætte	
benskinnerne	rigtigt	på	J.

Jeg	havde	på	indeværende	tidspunkt	ikke	del-
taget	i	nogen	form	for	kamptræning.	Kamp-
træningen	 bestod	 af	 en	 række	 øvelser	 med	
nogle	forskellige	slagserier	og	spark.	Kumite	
træningen	blev	afsluttet	med	kamp,	hvor	alle	
grader	og	aldre	mødte	hinanden.	Det	var	en	
super	god	oplevelse,	og	gav	mig	virkelig	mod	
på	at	fortsætte	med	kamptræning.

Om	 eftermiddagen	 var	 der	 først	 opvarm-
ning/udstrækning.	Og	derefter	blev	vi	delt	op	
i	 bæltegrader	 til	 kata-træningen.	 Vi	 (orange	
bælter)	havde	Sensei	Tim	Marcher	3.	Dan	som	
instruktør.	Vi	trænede	Taikyuku	1	og	2.	Sensei	
Tim	fokuserede	meget	på	rytmen	i	kataen,	og	
brugte	meget	tid	på	forståelsen	af	bevægel-
serne,	igen	en	super	god	oplevelse.	Efter	kata	
træningen	havde	vi	svømmehallen	for	os	selv,	
hvor	vi	lavede	kihon	i	det	lille	bassin,	alle	120	
karate-kaer	 på	 en	 gang,	 fantastisk.	 Efter	 af-
tensmaden	var	der	fælles	film	og	man	havde	
mulighed	for	at	socialisere	sig.

Vi	 mødte	 søndag	 kl	 6.30	 til	 træning	 ovre	 i	
hallen.	Personlig,	var	 jeg	nok	en	smule	skuf-
fet	over	at	vi	 ikke	skulle	på	nat	 træning,	 jeg	
havde	ellers	lagt	Gien	frem.	I	de	næste	1½	time	
havde	vi	stræk,	styrke	og	reaktionsøvelser.	Vi	
sluttede	trænings-passet	af	med	at	lave	1000	
spark	 henholdsvis	 chudan	 mae	 geri	 og	 chu-
dan	mawashi	geri	(frontspark	og	cirkel	spark	
til	maven).	Det	giver	en	hel	fantastisk	energi	
(eurofori)	 når	 man	 falder	 ind	 i	 rytmen	 sam-
men	 med	 120	 karate-kaer.	 Efter	 morgenma-
den	var	der	 igen	kata-træning	og	igen	grad-
opdelt	og	med	Sensei	Tim	som	instruktør.	Vi	

øvede	Taikyuku	3	som	jeg	ikke	kendte	i	forve-
jen.	Og	endelig,	hvilket	jeg	havde	glædet	mig	
til	siden	dagen	før,	igen	kamptræning,	hvor	vi	
først	øvede	nogle	basale	 tekniker,	og	senere	
havde	 en	 små	 10	 kampe.	 Flere	 af	 de	 højere	
graduerede	gav	sig	tid	til	at	give	hints	og	ba-
sal	undervisning,	det	er	kun	et	spørgsmål	om	
at	suge	til	sig.	Igen	en	rigtig	god	frokost.	Og	
så	ud	på	boldbanerne	til	sidste	trænings	pass,	
hvor	 vi	 smed	 gi	 overdelen.	 Vi	 startede	 med	
styrketræningen,	 men	 efter	 5mins	 tid,	 bad	
Shihan	 os	 om	 at	 flytte	 30.meter	 til	 venstre,	
der	var	der	nemlig	skygge	for	solen.	De	næ-
ste	15-25min	lavede	vi	styrketræning	i	sneen.	
Efter	oprydning	blev	 lejren	afslutte	med	ud-
deling	af	præmier	til	vinderne	af	holdkonkur-
rencen	og	årets	fighter	pokal.

Fortsættes	næste	side	>>
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Min første 
vinterlejr
Det	var	første	gang	at	jeg	
var	 med	 på	 vinterlejr.	 Så	
det	 var	 en	 stor	 oplevelse	
at	 finde	 ud	 af	 at	 det	 var	
sådan	en	god	lejr.

Vi	 blev	 vækket	 midt	 om	
natten	 hvor	 vi	 skulle	 ud	
og	 træne.	 Det	 var	 helt	
vildt	koldt	men	vi	holdt	
modet	oppe.	Da	vi	kom	
frem	 til	 det	 sted	 hvor	
vi	 skulle	 træne	 skulle	
vi	gå	ud	i	grupper	af	to	

så	jeg	fandt	en	og	være	
sammen	med.	vi	skulle	løbe	op	og	ned	af	en	
bakke	i	trillebør,	på	ryggen	og	løbe	op	og	ned.	
Det	var	vildt	hårdt	og	sjovt.

Næste	dag	var	der	kamp	træning	det	var	helt	
vildt	 sjovt	 at	 kæmpe	 mod	 nogen	 fra	 andre	
klubber.	Da	det	blev	aften	så	vi	en	meget	god	
og	kynisk	film.	

Næste	 dag	 var	 der	 morgen	 træning	 der	 var	
løb,	 så	 styrke,	 stræk.	 Men	 lige	 inden	 vi	 gik	
skulle	 vi	 lave	 1000	 spark.	 Nu	 skulle	 vi	 ud	 i	
sneen	der	nu	var	og	træne.	Vi	skulle	ud	og	stå	
i	skyggen	så	det	blev	mere	koldt.	

Nu	var	der	dejlig	frokost	bagefter	var	der	af-
slutning	hvor	der	blev	ud	delt	pokaler	(1	figh-
ter	og	11	gruppe	vinder)	tillykke	til	Mikkel	og	
Bertram	(fra	Farum)	som	var	med	på	det	bed-
ste	gruppe	hold.

Nå	men	det	var	en	fantastisk	 lejr	og	det	var	
bare	en	bonus	for	mig	at	vinde	fighter	poka-
len.

Osu	/	jonas	

Lørdag	d.	05.	februar	var	Viborg	Ashihara	vært	
for	det	1.	Hærvejs	Cup	der	er	en	del	af	et	4-ar-
rangements	samarbejde	for	børn	og	juniorer	
mellem	 Kyokushin	 og	 Ashihara.	 Målet	 er	 4	
stævner	fordelt	ligeligt	ud	på	året	og	Hærvejs	
Cup	er	sidste	skud	på	stammen	med	Oyama	
Cup,	 Roskilde	 Cup	 samt	 Lillebælts	 Cup	 som	
de	 øvrige	 stævner.	 	 Farum	 Kyokushin	 deltog	
med	5	kæmpere	ved	stævnet	i	Viborg.	Der	var	
ca.	70	tilmeldte	deltagere	fra	forskellige	Kyo-
kushin	 og	 Ashihara	 klubber,	 ligesom	 der	 var	
tilmeldt	enkelte	kæmpere	fra	andre	stilarter.	

Ved	stævnet	bar	børnene	beskyttelse	 i	 form	
af	 skridtbeskyttere,	 benskinner,	 hjelm,	 tand-
beskyttere	 samt	 tætsiddende	 vest	 der	 om-
sluttede	hele	kroppen.	For	juniorerne	var	kun	
skridtbeskyttere,	 benskinner,	 tandbeskyttere	
samt	hjelm	obligatorisk.	

Der	 blev	 kæmpet	 efter	 semi-contact	 regler	
hvilket	vil	sige,	at	der	blev	kæmpet	med	fuld	
kontakt	på	kroppen	med	alle	former	for	slag	
og	spark.	Til	hovedet	var	kun	ikke	gennemfør-
te	 cirkulære	 spark	 med	 blød	 kontakt	 tilladt.	
Efter	 Kyokushin	 regler	 hvor	 der	 kan	 scores	
hele	 point	 ved	 ”knock-outs”	 til	 kroppen	 og	
halve	point	for	rene	teknikker	til	hovedet,	får	
man	efter	Ashihara	regler	1	point	for	scoringer	

Hærvejs Cup i Viborg
til	kroppen,	3	point	for	scoringer	til	hovedet,	
ligesom	der	kan	tildeles	point	såfremt	mod-
standeren	feks.	træder	udenfor	kamparealet.	
Ydermere	måtte	der	jf.	klassiske	Ashihara	reg-
ler	gribes	fat	og	modstanderen	måtte	”føres”	
i	max	3	sekunder.	Kampene	blev	afviklet	over	
omgange	af	1½	min	med	mulighed	for	forlæn-
gelse	 såfremt	 der	 ikke	 var	 faldet	 afgørelse	 i	
ordinær	runde.

I	klasse	9	blev	det	til	en	1.	plads	til	Mikkel	Mill-
gaard	 efter	 to	 vundne	 kampe.	 Mikkel	 vandt	
sin	første	kamp	i	første	runde	efter	at	have	sat	
et	flot	cirkelspark	i	hovedet	på	modstanderen	
og	derved	fået	3	point.	I	2.	kamp	scorede	Mik-
kel	 igen	 på	 cirkelspark	 til	 hovedet,	 ligesom	
han	blev	tildelt	point	ved	sit	kampinitiativ	at	
have	presset	modstanderen	ud	af	arealet.

I	klasse	10	havde	Farum	to	deltagere,	Frederik	
Baadsgaard	 og	 Joachim	 Krogsgaard.	 Frede-
rik	 vandt	 sin	 første	 kamp	 ved	 ligesom	 Mik-
kel	at	have	sparket	mawashi	geri	til	hovedet	
af	 modstanderen.	 2.	 kamp	 tabte	 Frederik	 på	
dommerstemmerne	 da	 modstanderen	 viste	
større	kampoverlegenhed.	Ingen	af	kæmper-
ne	havde	scoret	point.	Frederiks	modstander	
i	 3.	 kamp	 havde	 trukket	 sig,	 så	 denne	 vandt	
han	 uden	 kamp.	 I	 4.	 kamp	 skulle	 Frederik	

Lidt hints: 

Vedrørende	udstyr	er	det	en	god	ide	at	
købe	sig	en	ekstra	gi,	da	en	del	af	 træ-
ningen	 foregår	 udendørs.	 Yderligere	
er	det	en	god	ide	at	med	bringe	ski	un-
dertøj,	 som	 kan	 bæres	 inde	 under	 gien	
ved	udendørs	passene	(sved	transporte-
rende	og	giver	stadig	bevægelses	mulig-
hed),	og	som	nævnt	oppe	i	teksten,	er	det	
en	god	ide	at	kende	sit	kampudstyr	og	at	
kunne	bære	sin	tandbeskytter	i	munden,	
uden	 at	 føle	 opkastfornemmelse.	 Yderli-
gere	 kan	 det	 være	 meget	 hårdt	 ved	 fød-
derne,	 så	 derfor	 noget	 plaster,	 og	 sports	
tape	 er	 en	 god	 ide	 (tak	 Mikael	 for	 lån	 af	
plaster).	

Igennem	 vinterlejren	 er	 jeg	 kommet	 til	 at	
kende	en	hel	del	karate-kaer	fra	andre	klub-
ber,	 som	 jeg	 senere	 hen	 har	 mødt	 både	 til	
stævner	og	kataseminar.

Der	er	ingen	tvivl	om,	at	hvis	vi	har	mulighed	
for	at	deltage	 i	næste	års	vinter	 lejr,	så	er	vi	
der.	Jonas	og	undertegnede	kan	på	det	kraf-
tigste	 anbefale	 vinterlejren	 uanset	 grad	 og	
alder.	

Reklame	for	vinter-	og	sommerlejr		
fra	klubbens	første	blad	i	1991.

Fortsættes	næste	side	>>
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Jeg	 synes	 at	 hærvejs	 cup	 var	 et	 godt	
kampstævne,	 også	 selv	 om	 at	 reglerne	 var	
lidt	anderledes	end	vi	Kyokushin	ka’er	er	vant	
til.	Det	var	sjovt	at	prøve	at	kæmpe	med	en	
lidt	anden	stil	en	den	man	plejede	at	kæmpe	
med.	fx.	Måtte	man	gribbe	fat	i	dogien.	Min	
oplevelse	af	stævnet	var	god,	men	forskellig	
fra	du	fleste	andre	stævner	jeg	har	prøvet.

Det	er	et	stævne	som	 jeg	gerne	vil	prøve	at	
komme	til	igen,	selvom	at	der	måske	var	lidt	

møde	Joachim	der	havde	vundet	sine	to	før-
ste	kampe	uden	kamp	da	modstanderne	des-
værre	havde	trukket	sig.	Joachim	tabte	sin	3.	
kamp	 på	 to	 scoringer	 til	 modstanderen	 der	
var	lykkedes	med	at	presse	Joachim	udenfor	
arealet.	I	4.	kamp	skulle	Joachim	så	møde	Fre-
derik.	Det	blev	en	lang	og	sej	kamp	som	Fre-
derik	trak	sig	sejrrigt	ud	af	ved	sidst	i	kampen	
at	score	point	ved	spark	til	hovedet.	Frederik	
vandt	derved	sølv	og	Joachim	bronze.

I	 klasse	 13	 fik	 Simon	 S.	 Wissmann	 4	 kampe.	
Simon	 vandt	 sin	 1.	 kamp	 efter	 at	 have	 stødt	
modstanderen	i	gulvet.	Han	tabte	sin	2.	kamp	
på	 modstanderens	 kampoverlegenhed	 og	
vandt	hans	3.	kamp	uden	at	kæmpe	da	mod-
standeren	havde	trukket	sig.	I	4.	kamp	blev	Si-
mon	presset	bagud	af	klassens	senere	vinder	
og	Simon	fik	tre	point	imod	sig	ved	at	træde	
udenfor	arealet.	Simon	tabte	derved	kampen,	
men	 to	 sejre	 og	 to	 tabte	 rakte	 til	 en	 flot	 3.	
plads.			

I	klasse	14	havde	Farum	sin	eneste	juniordel-
tager	som	var	Hasse	Kristensen.	Hasse	mødte	
i	sin	1.	kamp	Ashiharas	store	nye	navn,	Richard	
Grove	der	blev	gradueret	1.	dan	sidste	efterår.	
Hasse	gik	dog	ufortrødent	til	sagen	og	kæm-
pede	 en	 flot	 kamp.	 Der	 var	 ingen	 afgørelse	
efter	 de	 første	 to	 minutter,	 hvorfor	 kampe	
gik	 i	 forlængelse.	 Igen	 kæmpede	 kæmperne	
lige	op	og	Hasse’s	modstander	formåede	ikke	
at	drage	fordel	af	hans	klare	erfaringsfordel,	
men	 med	 en	 splittet	 dommerkendelse	 blev	
han	 erklæret	 for	 vinder.	 Ærgeligt	 for	 Hasse	
der	 klart	 havde	 sejren	 indenfor	 rækkevidde.	
Hasse	styrede	hans	næste	kamp	fra	start	 til	
slut.	Igen	mødte	han	en	kæmper	med	et	no-
get	 højere	 gradueringsniveau	 end	 han	 selv.	
En	Ashihara	brunbælte	der	ikke	fik	et	ben	til	
jorden.	Hasse	var	fast	besluttet	på	at	afgøre	
kampen	hurtigt	og	med	en	byge	af	tunge	slag	
og	knæspark	fik	han	gentagne	gange	presset	
modstanderen	tilbage	og	ud	af	kamparealet.	

Hasse	scorede	herved	flere	point.	Der	var	des-
værre	ikke	flere	tilmeldte	i	klassen,	så	Hasse	
måtte	som	Mikkel	nøjes	med	to	kampe	som	
han	vandt	en	sølvmedalje	for.

En	fremragende	præstation	af	drengene	der	
igen	 fik	 leveret	 god	 reklame	 for	 Farum	 Kyo-
kusin.

En	stor	tak	til	Jan	Kindler	og	Martin	Baadsga-
ard	for	hjælp	omkring	kæmperne	og	videoop-
tagelse	samt	til	hr.	Millgaard	for	støtten.

Osu/	Franz	

småproblemer	 der	 gjorde	 at	 stævnet	 blev	
forsinket.	 Men	 det	 er	 stadig	 et	 stævne	 som	
jeg	kan	anbefale	til	alle	som	vil	prøve	en	lidt	
anderledes	kampstil.	Hærvejs	cup	er	en	ud	af	
fire	 stævner,	 som	 de	 fleste	 børn	 og	 juniorer	
må	stille	op	i.	Udover	Hærvejs	cup	er	der:	Ros-
kilde	cup,	Oyama	Cup	og	Lillebælts	cup,	som	
jeg	også	kan	anbefale.	Hærvejs	cup	er	et	godt	
stævne,	som	jeg	helt	sikkert	gerne	vil	med	til	
næste	gang.		

Osu	/	Mikkel

Hærvejs cup - et stævne for børn og juniorer

>>	Fortsat	fra	forrige	side
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Trekampstævne i Farum
Lørdag	 d.	 26.	 februar	 var	 Farum	 Kyokushin	
som	 forsvarende	 mestre	 vært	 for	 det	 årlige	
Trekampstævne	der	blev	arrangeret	for	første	
gang	 i	 1995.	Trekampstævnet	 er	 en	 dyst	 for	
børn	under	14	år	med	mulighed	for	deltagel-
se	fra	samtlige	Kyokushin-klubber	i	Danmark.	
Børnene	dyster	ved	stævnet	 i	 tre	kategorier;	
Kata	 for	 hold,	 som	 er	 det	 eneste	 stævne	 i	
Kyokushin-regi	hvor	der	er	flere	kataudøvere	
der	udfører	kata	synkront.	2.	kategori	er	alm.	
kamp	efter	semi-contactregler	hvor	der	kæm-
pes	med	fuld	kontakt	på	kroppen	med	slag	og	
spark	og	med	cirkulære	spark	til	hovedet	med	
blød	kontakt.	Børnene	er	ved	kampene	forsy-
net	med	beskyttelse	i	form	af	skridtbeskytte-
re,	benskinner,	hjelm	samt	tætsiddende	vest	
der	omsluttede	hele	kroppen.	Sidste	kategori	
er	 tøndeslagning	 på	 tid	 hvor	 hver	 klub	 får	
hver	deres	tønde	og	her	gælder	det	så	om	at	
få	slået	tønderne	ned	på	hurtigste	tid.

I	år	var	der	desværre	kun	deltagelse	fra	Svend-
borg,	Glentevej,	Roskilde	og	fra	Farum	med	27	
deltagere.

Ved	 point-tildeling	 i	 kata	 for	 hold	 kikkes	 på	
kata’ens	sværhedsgrad	i	 forhold	til	deltager-
nes	grad,	balance,	koordinering,	kraft	mm.	For	
hver	 kata-hold	 er	 der	 5	 dommere	 der	 giver	
hver	deres	karakter,	hvorefter	den	højeste	og	
laveste	karakter	fjernes	og	der	laves	derefter	
et	 gennemsnit	 af	 de	 resterende	 karakterer	
som	 giver	 den	 endelige	 karakter	 for	 holdet.	
Samtlige	holds	karakter	fra	hver	klub	lægges	
sammen	hvorefter	der	igen	laves	et	gennem-
snit	 af	 antal	 deltagende	 hold	 fra	 klubben.	
Denne	karakter	giver	så	den	endelige	karak-
ter	for	klubben	som	skal	konkurrere	med	de	
øvrige	klubbers	karakter.	

Farum	havde	8	forskellige	kata-hold	og	viste	
fra	start,	at	vi	i	Farum	har	en	høj	teknisk	stan-
dard	i	kata.

Farums	 børn	 vandt	 kata-kategorien	 med	 et	
gennemsnit	på	8,05.	Roskilde	besatte	2.	plad-
sen	 med	 7,93	 og	 Glentevej	 3.	 pladsen	 med	
7,65.

I	kamp-kategorien	udfindes	den	endelige	vin-
der	 af	 kategorien	 ved	 at	 der	 udregnes	 antal	
procentvis	vundne	kampe	ud	fra	antal	delta-
gere	hver	enkelt	klub	har	haft	i	kamp.

Farum	vandt	83,33%	af	deres	kampe	med	10	
vundne	ud	af	12	mulige,	hvilket	gav	en	sikker	
sejr	 i	kamp-kategorien.	Svendborg	besatte	2.	
pladsen	med	50%	vundne	kampe	og	Roskilde	
3.	pladsen	med	30%	vundne	kampe.

Sidste	 kategori	 var	 tøndeslagning	 på	 tid.	 I	
denne	kategori	 tildeles	klubberne	en	mertid	

på	3	sek.	 for	hver	af	deres	deltagere	der	er	
fyldt	12	år.	Farum	fik	her	en	mertid	på	51	sek.	
imod	hhv.	de	andre	klubbers	0,	6	samt	6	sek.	
Glentevej	og	Svendborg	brugte	begge	1	min.	
og	27	sek.	på	at	nedlægge	hver	deres	tønder,	
Farum	2	min.	32	sek.	og	Roskilde	3	min	03	sek.	
(Mertiden	 iregnet).	 Dette	 resultat	 rakte	 til	
en	3.	plads	i	tøndeslagningskategorien	til	Fa-
rums	børn.

	Det	samlede	resultat	blev	herefter;

1.	plads	til	Farum,

2.	plads	til	Svendborg,

3.		plads	med	lige	score;		Roskilde	og	Glentevej.	
	

Farum	 Kyokushins	 børn	 har	 med	 sejren	 i	
2011	 vundet	 Trekampstævnet	 12	 gange	 ud	
af	16	mulige.	Som	tallene	viser	en	helt	igen-
nem	fantastisk	præstation!

Osu	/	Franz			
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Fastelavn på Bytorvet
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europamesterskaberne Litauen 2011

Jeg	 drog	 til	 Litauen	 onsdag	 d.	 13/4	 for	 at	
kæmpe	 Junior	 Europamesterskaberne.	 Der	
var	mange	nerver	på,	specielt	fordi	jeg	ikke	
ville	skuffe,	da	jeg	havde	fået	så	meget	støt-
te.

Jeg	fløj	fra	København	om	formiddagen,	og	
landede	i	Riga	i	Letland.	Der	skulle	jeg	sidde	
og	vente	 i	2	stive	 timer,	 før	 jeg	atter	skulle	
op	i	luften	igen.	Næste	stop	var	Vilnius	i	Li-
tauen.	Jeg	skulle	først	kæmpe	fredag	d.	15/4,	
så	 resten	 af	 onsdagen,	 og	 hele	 torsdagen	
stod	på	max	afslapning.	jeg	gik	lidt	rundt	i	
Vilnius,	sammen	med	de	2	andre	danske	ju-
niorer	kæmpere,	Fady	og	David.

Fredagen	kom,	og	så	kørte	tanker	og	nerver	
på	 højtryk.	 Lodtrækningen	 om	 kampene	
var	 allerede	 blevet	 trukket	 aften	 før,	 men	
jeg	undlod	med	vilje	at	se,	hvem	jeg	skulle	
møde,	 da	 det	 kun	 ville	 sætte	 endnu	 flere	
tanker	og	nerver	i	gang.

Hele	landsholdet	tog	samlet	ud	til	Siemens	
arena	i	Vilnius,	fredag	morgen,	hvor	stævnet	
foregik.

Jeg	skulle	på	som	en	af	de	første	 lige	efter	
indmarch,	så	jeg	”sprang”	indmarchen	over,	
og	blev	ude	bag	ved,	og	varmede	op	imens.

Der	var	4	kamp	arealer,	og	jeg	skulle	kæmpe	
på	det	største	placeret	lige	i	midten,	hævet	
over	alle	de	andre	arealer.	Så	da	afgørelsen	
faldt,	var	den	ikke	til	at	overse.	Jeg	tabte	des-
værre	til	en	fyr	fra	KroatienL		Jeg	tabte	på	2	
spark	til	hovedet,	og	så	var	den	kamp	forbi.	
Det	er	selvfølgelig	vildt	ærgerligt,	at	jeg	ta-
ber	kampen	på	den	måde,	da	jeg	har	trænet	

meget	intensivt	op	til	stævnet.	Jeg	ville	have	
nemmere	ved	at	acceptere	et	nederlag,	hvis	
det	var	jeg	tabte	på	at	blive	knocket,	eller	på	
kampoverlegenhed.	

Om	lørdagen	blev	det	så	dagen	for	de	voks-
ne	 kæmpere.	 Det	 var	 cool	 at	 se	 de	 danske	
kæmpere,	og	ikke	mindst	nogle	af	de	store	
internationale	kæmpere	i	aktion.	Og	jeg	skal	
lige	love	for,	at	der	var	god	underholdning.

Senere	 på	 aftenen	 blev	 der	 holdt	 fest	 for	
samtlige	deltager	og	coaches	som	 har	del-
taget	 under	 stævnet,	 et	 såkaldt	 ”Sayonara	
party	”.	Og	det	er	klart	værd	at	anbefale!	Det	
var	rigtig	sjovt.	

Søndag	skulle	vi	først	rejse	sent,	så	vi	fik	da-
gen	til	at	gå	med	at	tøffe	lidt	rundt	i	Vilnius,	
og	slappe	af.	Da	tiden	kom,	tog	vi	til	lufthav-
nen	og	hoppede	ombord	på	flyet,	og	tilbage	
til	Danmark	J

Alt	 i	 alt	 syntes	 jeg	 det	 har	 været	 en	 rigtig	
fed	oplevelse!	Det	har	været	virkelig	fedt	at	
prøve,	hvad	det	vil	sige	at	skulle	træne	hårdt	
op	til	et	stævne,	og	det	er	klart	værd	at	an-
befale,	til	andre	kæmpere,	der	bliver	udtaget	
i	fremtiden.

Jeg	vil	 sige	mange	 tak	 til	alle	der	har	støt-
tet	op	omkring	mig!	Specielt	 tak	til	Senpai	
Franz,	 Senpai	 Michael,	 Senpai	 Klaus,	 Lars	
Andersen	 og	 ikke	 mindst	 Erik	 Poulsen	 fra	
Padaia	Gym.	

Skrevet	af	Hasse	Franco	Kristensen	6.	Kyo
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påskelejr 2011
Torsdag	d.	21.	april	begav	jeg	mig	af	sted	mod	
den	 28.	 påskelejr	 i	 Östersund	 i	 nordsverige.	
Det	var	selv	10.	gang	jeg	skulle	gæste	lejren.

Efter	små	5	timeres	rejse	og	med	mellemlan-
ding	i	Stockholm,	hvor	der	lige	var	tid	til	at	po-

ste	to	påskekort/gækkebreve	til	ungerne,	lan-
dede	jeg	i	Östersund.	Det	var	helt	fantastisk	
vejr	deroppe	med	høj	solskin	og	der	lå	stadig	
stor	dynger	af	sne	hist	og	her.	Jeg	blev	mod-
taget	i	lufthavnen	af	sensei	Johan	fra	den	lo-
kale	 dojo	 i	 Östersund	 og	 kort	 efter	 dukkede	
både	shihan	Collins	og	shihan	Söderquist	op,	

så	der	var	mange	”striber”	i	den	lille	lufthavn.	
Et	glædeligt	gensyn.

Jeg	fik	et	lift	af	sensei	til	byen,	hvor	jeg	hav-
de	reserveret	værelse	på	”vores”	vante	hotel	
Emma.	Et	mindre	men	meget	hyggeligt	hotel	

der	 ligger	 midt	 i	 Östersund.	 Heref-
ter	var	resten	af	eftermiddagen	og	
aftenen	fri,	så	jeg	gik	en	tur	ned	og	
handlede	godis	”løsvægtslik”	til	un-
gernes	påskeæg,	fik	lidt	at	spise	og	
gik	en	tur	i	den	lokale	biograf	der	er	
placeret	næsten	ved	siden	af	hotel-
let.	 Efter	 ”Red	 riding	 hood”	 gik	 jeg	
på	værelset	og	skiftede	lidt	kanaler	
på	fjernsynet	mens	jeg	gik	om	bord	
i	ungernes	slik.

Ved	 morgenmaden	 på	 hotellet	
mødte	jeg	en	del	karatekas	jeg	har	
mødt	på	de	tidligere	lejre,	så	der	var	
store	 smil	 og	 masser	 af	 kørelejlig-
hed	 at	 få	 fra	 hotellet	 og	 de	 små	 5	
km	til	lejren.		

Lejren	i	Östersund	startes	altid	med	
en	kort	præsentation	af	deltagerne	
på	 lejren.	 Man	 bliver	 så	 kaldt	 op	
foran	 alle	 de	 andre	 hvorefter	 man	
kort	præsenterer	sig	selv.	Det	giver	
et	 fint	 overblik	 over	 hvor	 mange	

forskellige	klubber	og	lande	der	er	repræsen-
teret	på	 lejren.	Man	starter	altid	med	delta-
gerne	der	har	rejst	længst	og	i	år	var	der	en	
enkelt	 deltager	 fra	 USA,	 en	 1.	 kyu	 der	 skulle	
gradueres	til	 1.	dan	på	lejren.	Så	var	der	gæ-
ster	 fra	 Litauen	 og	 Letland	 samt	 fra	 de	 for-
skellige	klubber	i	Sverige.

Efter	præsentationen	gik	vi	 i	gang	med	træ-
ningen	 som	 altid	 startes	 med	 et	 kihon-pas,	
stående	samt	under	bevægelse	under	ledelse	
af	 de	 tre	 shihans	 Collins,	 Söderquist	 samt	
Nygren.	Det	er	et	træningspas	der	bliver	gen-
nemført	med	”200	km/t”	og	tungen	langt	ud	
af	halsen.	Som	noget	nyere,	bliver	deltagerne	
delt	 op	 i	 grupper	 og	 der	 bliver	 sat	 et	 stort	
styrke/konditionsprogram	 op	 som	 skal	 gen-
nemføres	som	konkurrence	og	da	1000	er	et	
”magisk	og	sagnopspunden”	tal	i	Kyokushin,	
gik	antallet	1000	igen	flere	gange	gennem	de	
10	forskellige	øvelser	der	skulle	laves	samlet	i	
grupperne.

Resten	 af	 førstedagen	 gik	 med	 frokost,	 lejr-
fotos,	 teori	 med	 shihan	 Collins	 samt	 et	 for	
sortbælterne	 gadeorienteret	 kamptræning	
med	shihan	Collins.	Dagen	blev	afsluttet	med	
et	hårdt	pas	under	ledelse	af	shihan	Nygren	
(svensk	landstræner)	med	div.	styrke	og	kon-
ditionsøvelser	med	slag	og	spark	på	puder.

Kl.	 1700	 sluttede	 træningen	 og	 dagen	 fort-
satte	med	graduering	for	kyu-grader.	Øvrige	
kunne	 tage	 tilbage	 på	 hoteller	 eller	 hvor	 de	
nu	havde	valgt	at	indlogere	sig.

Jeg	tog	efterfølgende	på	O’Learys	som	er	en	
sportsbar	opbygget	med	en	masse	små	hyg-
gekroge	 og	 dekoreret	 med	 tusinder	 af	 div.	
sportsbilleder	med	autografer	fra	de	berømte	
personer	på	billederne.	Ydermere	hænger	der	
en	 masse	 fladskærme	 tunet	 ind	 på	 dagens	
vigtigste	sportsbegivenheder.	Det	blev	til	en	
lækker	stor	bøf	med	 tilbehør	og	derefter	 re-
tur	på	hotellet	hvor	jeg	fik	stillet	ind	på	”King	
Kong”	på	tv.

2.	dag	startede	op	med	et	teoretisk	pas	om-
kring	meditation	ledet	af	shihan	Collins	efter-
fulgt	af	kata-træning	opdelt	efter	grader.	Alle	
sortbælter	 blev	 undervist	 af	 shihan	 Collins	 i	

Fortsættes	næste	side	>>
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to	 timer	omkring	Pinan	sono	 ichi	og	det	var	
IKKE	kedeligt	og	vi	kunne	sagtens	bruge	mere	
tid.	 Efter	 frokost	 og	 lidt	 mere	 teori,	 blev	 det	
til	 katatræning	 med	 shihan	 Söderquist	 hvor	
sortbælterne	 gennemgik	 de	 mere	 avance-
rede	 katas.	 Dagens	 afsluttende	 træning	 var	
igen	et	fysisk	pas	under	ledelse	af	shihan	Ny-
gren	på	div.	slag	og	spark	på	puder.

Kl.	1700	startede	dangradueringen	og	de	øv-
rige	havde	igen	”fri”.

Jeg	 hoppede	 hurtigt	 i	 træningsdragten,	 fi	k	
et	 lift	 til	 byen	 og	 røg	 direkte	 på	 O’Learys	 til	
en	stor	Cola	og	2.	halvleg	af	Liverpool’s	kamp	
mod	Birmingham.	Den	stod	2-0	i	de	rødes	fa-
vør	da	jeg	ankom	og	kampen	sluttede	5-0,	så	

det	var	med	smil	på	læben	jeg	gik	til	hotellet	
for	 at	 bade	 og	 skifte	 tøj.	 Efter	 spisning	 blev	
det	igen	til	en	slapper	på	sengen	foran	tv’et.	
Benene	kunne	begynde	at	mærkes…

På	 sidstedagen	 blev	 vi	 fra	 morgenstunden	
gæstet	af	en	MMA	(mixed	martial	arts)/Kick-
boxing	fyr,	der	kørte	et	pas	på	1½	time	for	fuld	
udblæsning	og	hvis	ikke	man	var	træt	fra	da-
gen	før,	så	var	man	det	i	hvert	fald	nu.

Efter	frokost	og	teoripas	med	shihan	Nygren,	
skulle	 der	 kæmpes	 gradueringskampe.	 Der	
var	to	aspiranter	til	3.	dan,	fi	re	til	2.	dan	samt	
4	til	1.	dan.	I	Sverige	kæmper	man	10	kampe	a	
1½	minut	til	3.	dan,	20	kampe	til	2.	dan	og	30	
kampe	 til	 1.	 dan,	 så	 der	 skulle	 bruges	 en	 del	

kæmpere.	Jeg	fi	k	et	sted	imellem	12	
og	15	testkampe	i	år	og	slap	billigt	
med	en	kraftig	forstuvning	af	ven-
stre	 lillefi	nger.	 Samtlige	 aspiranter	
bestod	den	hårde	test.	Stort	tillykke	
til	dem.

Så	 skulle	 der	 klædes	 om	 og	 siges	
farvel	 til	de	mange	kendte	ansigter,	
hvorefter	 turen	 gik	 retur	 mod	 Dan-
mark.

Her	 til	 højre	 kan	 i	 se	 træningspro-
grammet	fra	lejren;

Osu	/	Franz

>>	Fortsat	fra	forrige	side
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Shihan Fitkin - april 2011
Fællestræning

Shihan Fitkin - april 2011
Kataseminar

Jeg	var	med	til	fællestræningen	med	Shihan	
Fitkin.	Det	var	en	rigtig	inspirerende	og	lære-
rig	 træning.	 Specielt	 alle	 de	 kombinationer	
vi	 lavede	 i	 Taikyoku	 nr.	 1.	 Jeg	 har	 aldrig	 selv	
tænkt	 over	 alle	 de	 variationer	 vi	 prøvet,	 og	
det	 kan	 også	 gå	 hen	 at	 hjælpe	 mig,	 med	 at	
lave	mine	egne	 ido	kihon	no	kataer.	Det	gør	
det	 endnu	 mere	 spændende	 at	 træne	 med	
ham,	da	jeg	for	vide,	at	han	har	trænet	med	
Sosai	Matsutatsu	Oyama.	Det	kan	man	tyde-
ligt	se	fra	starten	af	 træningen,	allerede	der	
var	det	hårdt,	udfordrende	og	svært.	Han	kun-
ne	også	tons	af	greb,	vi	lærte	selvfølgelig	ikke	
dem	alle	sammen.	 Jeg	vil	anbefale	at	 træne	
med	 ham,	 hvis	 han	 skulle	 til	 Danmark	 igen.	
For	 det	 er	 sådan	 nogle	 oplevelser	 man	 kun	
oplever	meget	få	gange	i	livet.

Anders	Christesen	4	Mon.
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Lørdag	den	30.	april	var	dagen	hvor	det	årlige	
begynder	stævne	”Roskilde	Cup”	løber	af	sta-
ben.		Det	er	et	begynderstævne	som	kan	an-
befales	til	alle	som	ikke	har	deltaget	i	stævner	
før,	eller	kun	har	prøvet	et	enkelt.

I	år	blev	stævnet	afholdt	 i	Roskilde	Hallerne	
under	 rigtig	 gode	 forhold.	 Dette	 skyldtes	 at	
der	kunne	kæmpes	på	2	måtter,	som	er	nød-
vendigt	når	der	afvikles	så	mange	kampe.

I	 år	 havde	 vi	 10	 deltagere	 med	 fra	 Farum.	 I	
voksenklassen	deltog	Peter	S.	Hansen,	Johan	
Jensen	og	Pelle	Kristensen.	I	børne-,	og	junior-
klassen	 deltog	 Josephine,	 Daniella,	 Anders	
Kristensen,	 Mikkel	 Milgaard,	 Jonas	 D.	 Lerke,	
Joachim	Krogsgaard	og	Søren	Hansen.

Vi	 havde	 et	 festligt	 heppekor	 med	 som	 for-
søgte	at	gjalde	kamparealerne	op,	når	Farums	
kæmpere	var	på	banen.	Alle	elever,	venner,	fa-
milie	er	altid	velkommen	til	at	støtte	op	om	

Farums	 kæmpere	 til	 div.	 Arrangementer.	Vo-
res	 trofaste	 fotografer	 Michael	 K	 og	 Peter	 L	
var	med	og	klar	med	kameraerne	når	Farums	
kæmpere	gik	på	måtten.

Alle	uden	undtagelse	leverede	flotte	præsta-
tioner	med	ægte	Kyokushin	spirit.	Det	blev	til	
mange	 kampe	 henover	 dagen	 som	 startede	
med	 indtjekning	 kl.	 09:00	 og	 sluttede	 med	
medalje	 overrækkelse	 ved	 omkring	 18:00	 ti-
den.

Kom	og	vær	med	til	kamptræningen	som	er	
hver	 tirsdag	 kl.	 18:00	 –	 19:30	 for	 alle	 og	 en	
ekstra	børnekamp	træning	hver	søndag	fra	kl.	
11:00	–	14:00.	

Vi	ses	i	dojoen

Osu	/	Martin

roskilde Cup 2011 
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Shin Go ryu Cup i Næstved
Lørdag	d.	30.	april	var	Næstved	Shin	Go	Ryu	
vært	 for	 det	 25.	 Shin	 Go	 Ryu	 Cup	 der	 blev	
afholdt	 i	 Næstved	 Hallerne.	 Stævnedagen	
faldt	 uheldigt	 sammen	 med	 Roskilde	 Cup	
og	der	var	også	stor	frygt	for	at	stævnet	ville	
blive	 aflyst	 da	 der	 ved	 tilmeldingsfristen	
kun	 var	 38	 tilmeldte.	 Fristen	 blev	 udsat	 og	
der	kom	til	sidst	næsten	de	50	tilmeldinger	
som	var	Shin	Go	Ryu’s	side	var	kravet	for	at	
gennemføre	stævnet.

Der	 kom	 kæmpere	 fra	 BS-karate,	 Ballerup	
Kyokushin,	 Haslev	 Karate	 Klub,	 Shinkenkai	
Karate,	Helsingør,	Grenå	Karate	Skole,	Ashi-
hara	 Karate	 Århus,	 Kyokushinkai	 Køben-
havn,	Frederikssund	Kyokushin,	Vordingborg	
Kyokushin,	Shin	Go	Ryu	og	fra	Farum	i	form	
af	Frederik	Baadsgaard,	Martin	Baadsgaard,	
Simon	 Wismann,	 Hasse	 Kristensen	 samt	
Senpai	Klaus	Vedfeldt.

Da	der	 ikke	var	så	mange	deltagere,	var	de	
forskellige	klasser	blevet	slået	sammen	så-
ledes,	at	A-klasserne	(Grøn-	og	brunbælter),	
B-klasserne	 (Blå-	 og	 gulbælter)	 samt	 dan-
grader	 skulle	 kæmpe	 mod	 hinanden.	 De	
forskellige	vægtgrænser	blev	dog	bibeholdt.	
Senpai	 Klaus	 var	 ved	 en	 på	 stedet	 uopret-
telig	fejl	med	sine	69,5	kg,	blevet	placeret	i	
klassen	–	80	kg	i	stedet	for	–	70	kg.

Børnene	 og	 juniorerne	 kæmpede	 med	 be-
skyttelse	 i	 form	 af	 skridtbeskyttere,	 ben-
skinner,	hjelm,	tandbeskyttere	samt	tætsid-
dende	 vest	 der	 omsluttede	 hele	 kroppen.	
For	 de	 voksne	 var	 kun	 skridtbeskyttere	 og	
benskinner	obligatorisk.	

Der	blev	kæmpet	efter	semi-contact	 regler	
hvilket	vil	sige,	at	der	blev	kæmpet	med	fuld	
kontakt	på	kroppen	med	alle	former	for	slag	
og	spark.	Til	hovedet	var	kun	ikke	gennem-
førte	cirkulære	spark	med	blød	kontakt	 til-
ladt.	Der	kan	scores	hele	point	ved	”knock-
outs”	 til	 kroppen	 og	 halve	 point	 for	 rene	
teknikker	til	hovedet.	Kampene	blev	afviklet	
over	 omgange	 af	 2	 min	 med	 mulighed	 for	
en	forlængelse	i	indledende	runder	såfremt	
der	ikke	var	faldet	afgørelse	i	ordinær	runde.	
I	finalerunderne	kunne	kampene	forlænges	
to	gange.

I	klasse	drenge	A	og	B	-55	kg,	blev	det	til	en	1.	
plads	til	Frederik	Baadsgaard	efter	to	vund-
ne	kampe.	Frederik	vandt	sin	første	kamp	i	
første	runde	på	kampoverlegenhed	over	en	
kæmper	 fra	 Frederikssund	 Kyokushin.	 I	 sin	
2.	 kamp	 styrede	 Frederik	 kampen	 fra	 start	
til	 slut	 og	 pressede	 ustandseligt	 sin	 brun-
bælte	 modstander	 fra	 Haslev	 Karate	 skole	
bagud.	Tre	gange	satte	Frederik	et	kraftfuldt	
frontspark	 til	 maven	 af	 modstanderen	 der	
derved	 lettede	 fra	 gulvet	 med	 begge	 fød-
der	og	blev	slynget	tilbage	og	ned	på	gulvet.	
Frederik	scorede	ydermere	½	point	på	cirkel-
spark	 til	 hovedet	 og	 vandt	 derved	 kampen	
og	1.	pladsen	efter	de	første	to	min.

I	klasse	drenge	A	og	B	+65	kg	fik	Simon	Wi-
smann	 tre	 kampe.	 Simon	 vandt	 sin	 første	
kamp	 ved	 i	 sidste	 sekund	 af	 kampen,	 med	
et	 Matrix-agtigt	 spark,	 at	 kaste	 sig	 bagud	
og	slynge	benet	til	kæben	af	modstanderen	
og	derved	liggende	vandret	i	luften,	score	½	
point.	 I	 sin	 2.	 kamp	 gik	 Simon	 ud	 i	 forlæn-
gelse,	 men	 tabte	 desværre	 på	 kampoverle-

genhed.	 Simon	 skulle	 herefter	 kæmpe	 om	
3.	pladsen	mod	en	stærk	kæmper	fra	Haslev	
Karate	Skole.	Simon	kæmpede	en	god	kamp,	
men	modstanderen	var	desværre	heldig	at	
få	sat	et	cirkelspark	til	hovedet	på	Simon	og	
derved	vinde	kampen

I	klasse	mænd	A,	B	og	dangrader	-80	kg,	skul-
le	Martin	Baadsgaard	stævnedebutere	mod	
en	meget	stærk	og	teknisk	dygtig	brunbæl-
te	 fra	Vordingborg	 Kyokushin.	 En	 umiddel-
bar	meget	klar	overmatchning,	men	Martin	
gik	 frygtløs	 ind	 til	 kampen	 og	 kæmpede	
bravt	for	sin	chance.	Slag	og	spark	haglede	
ned	over	Martin	der	dog	formåede	at	presse	
sin	modstander	baglæns	flere	gange	og	en	
enkelt	gang	have	ramt	modstanderen	hårdt	
til	mellemgulvet	så	han	tydeligt	var	”ramt”,	
men	hans	rutinering	holdt	ham	på	benene.	
Efter	 ordinær	 runde	 havde	 ingen	 af	 kæm-
perne	 scoret	 point	 og	 kampen	 skulle	 ud	 i	
forlængelse.	 Her	 overtog	 modstanderens	
erfaring	 desværre	 og	 han	 scorede	 to	 halve	
point	ved	spark	til	hovedet	på	Martin.	Men	
en	flot	debut	af	Martin.	

I	 samme	 klasse	 skulle	 senpai	 Klaus	 møde	
en	 rutineret	 og	 noget	 større	 og	 tungere	
sortbælte	 fra	 Haslev	 Karate.	 Senpai	 Klaus	
nærmest	 bombarderede	 modstanderen	
med	 hans	 vante	 eksplosive	 og	 varierede	
spark,	men	dog	uden	at	kunne	komme	ind	
og	 score,	 til	 trods	 for	 at	 senpai	 klaus	 tre	
gange	 i	 indledende	 runde	 havde	 et	 spark	 i	
hovedet	på	modstanderen.	Kampen	gik	ud	
i	forlængelse	hvor	modstanderen	desværre	
lidt	heldigt	fik	ramt	senpai	Klaus	i	hovedet	
med	et	spark.	”Op	ad	bakke”	kæmpede	sen-
pai	indædt	for	at	komme	tilbage,	men	tiden	
løb	ud	til	fordel	for	modstanderen	der	vandt	
kampen.

I	klasse	mænd	A	og	B	+80	kg	sad	Hasse	over	
i	 1.	 runde	uden	modstander.	 I	hans	1.	kamp	
skulle	han	møde	Daniel	Eggers	fra	Ballerup	
som	Hasse	tabte	til	ved	DM	i	knock	down	i	
Svendborg	 nogle	 få	 måneder	 siden.	 Hasse	
var	opsat	på	revanche	og	gik	hårdt	til	sagen.	
Daniel	der	med	sine	meget	gode	spark	flere	
gange	var	tæt	på	at	ramme	Hasse	i	hovedet,	
blev	dog	kæmpet	på	ret	vis	og	Hasse	arbejde	
tæt	på	Daniel	og	stødte	nogle	tunge	stød	til	
maven	af	Daniel.	Dette	gav	i	kampens	sidste	
sekunder	bonus,	idet	Daniel	blev	ramt	hårdt	
og	blev	ukampdygtiggjort	i	nogle	få	sekun-
der.	Dette	gav	Hasse	½	point	hvilket	også	var	
nok	til	at	give	ham	sejren.	Hasse	var	herefter	
i	 finalen	 hvor	 han	 skulle	 møde	 en	 tung	 og	
højere	lokal	brunbælte	der	for	kort	tid	siden	
vandt	Danish	Open	IKO	Sosai.	Hasse	er	stor,	
men	 modstanderen	 var	 STØRRE	 og	 det	 så	
helt	”forkert”	ud.	Hasse	arbejde	 igen	hårdt	
på	den	meget	kejtede	modstander,	men	lidt	
mere	 en	 halvt	 inde	 i	 kampen,	 ramte	 mod-
standeren	 Hasse	 i	 leveren	 med	 et	 meget	
præcist	 slag	 og	 Hasse	 satte	 sig	 direkte	 på	
gulvet.	Alle	der	har	prøvet	et	”leverhug”	ved,	
at	der	ikke	er	meget	at	gøre.	Man	kollapser	
simpelthen	 uden	 chance	 for	 at	 komme	 til-
bage.	Kampen	var	tabt,	men	Hasse	vandt	en	
flot	sølvmedalje.		

Stort	tillykke	med	præstationerne.

Osu	/	Franz	
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SIden SIdST • SIden SIdST • SIden SIdST
Der	har	i	den	seneste	tid	været	en	del	forvir-
ring.	Flere	af	klubbens	medlemmer	har	ople-
vet	at	en	enkelt	karate-ka	 til	 tider	har	båret	
gul-bælte	og	til	tider	har	båret	orange-bælte.	
Vi	på	redaktionen	har	bestemt	os	til	at	opkla-
re	mysteriet.	Årsagen	er	simpelthen	at	der	er	
tale	 om	 enæggede	 tvillinger,	 Hasse	 og	 Pelle	

(det	er	ikke	lykkedes	redaktion	at	finde	ud	af	
hvem	der	er	ældst).

Det	skal	 lige	nævnes	at	de	begge	er	dygtige	
kæmpere	 (se	 Hasses	 artikel	 et	 andet	 sted	 i	
bladet).

Husk der er børnehygge 
den første onsdag i hver måned efter træning Pelle	 Hasse	

 Pelle	og	Hasse

MIT VæreLSe



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.


