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Forsidebilledet 

Forsidebilledet er denne gang et stemningsbil-
lede fra Vinterlejren 2012. (Til information står 
Senpai Jan bagved Claus Frimann)

Så er der igen materiale nok til et nyt blad fra 
Farum Kyokushin klub. Bladet bærer denne 
gang tydeligt præg af årsskiftet, med diverse 
artikler fra forskellige jule- og nytårs arrange-
menter. Desuden har Senpai Franz skrevet 
en rigtig spændende artikel fra Wales, Hvor 
Senpai har deltaget i årets nytårstræning. 
Se det fl otte  billedet med Senpai Franz 
under vandfaldet.

Indhold

Senpai Niels fyldte 50 år i Januar og det fej-
rer vi naturligvis også med en lille artikel.

Vi kunne godt tænke os nogle fl ere tekniske 
eller historiske artikler, så hvis der er nogle 
som har mod på det, må i meget gerne 
skrive en artikel. Artiklen sendes via vores 
hjemmeside til redaktionen.

OSU 
Redaktionen
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DM i Dansk 
Kontakt  
Karate  
Forbund

Lørdag d. 13. november 2011 blev der afholdt 
DM i Nykøbing Sjælland. Det var den lokale 
klub IKO-Sosai Kyokushin Karate, Nykøbing 
Sjælland, der stod for afholdelsen i samar-
bejde med ledelsen af DKKF og de mange 
frivillige officials.

Ca. 100 deltagere fordelt fra 13 forskellige 
klubber var tilmeldt stævnet. Fra Farum del-
tog senpai Franz, Martin Baadsgaard, Linda 
Jessen, Frederik Baadsgaard, Rasmus Kindler, 
Joachim Krogsgaard, Mikkel Millgaard, Frede-
rik Engelke, Anders Christensen samt Jonas 
Dam Lerke.

Stævnet blev afholdt på 2 kamparealer i en 
stor idrætshal. Der var opsat en storskærm 
således, at man løbende kunne følge med i 
stævneprogrammet.

Stævnet startede med kata, som blev afholdt 
i et cup system, som man kender fra WKF 
karate. Deltagerne bliver udtrykket som på 
normal vis i kumite og dyster imod hinanden 
to og to. Dommerne afgør så kampene ved at 
vise flag til den ene eller den anden. 

Kata standarden var meget forskellig. Der 
var flere debutanter iblandt deltagerne, bla. 
vores egen Linda Jessen og så jeg selv som 
har noget mere kata erfaring. Klasserne var 
opdelt efter grader med grader til og med 5. 

kyu, børn og voksne samt 4. kyu og opefter 
blandet for både børn og voksne. De lave 
grader skulle i 1. runde vise Pinan 2 og i 2. 
runde Pinan 3. I semifinale og finale kunne 
deltagerne frit vælge mellem Pinan 2 og Pi-
nan 3. For de højere grader var det katas Tsuki 
No Kata og Gekisai Sho. Der var i sidste ende 
præmier til 1. og 2. pladseringerne. 

Kampene 
blev afholdt 
under forskel-
lige regler, hvor 
kontakt niveauet og 
det obligatoriske udstyr 
varierede efter klassen. Der 
blev kæmpet:

Full knock down, hvor knock out på ben, krop 
og hoved var tilladt, herunder spark og ben-
fejninger på underben. Det var ikke tilladt at 
slå mod hovedet.

Semi knock down, hvor ingen knock down 
teknik til ben eller hovedet var tilladt. Det 
var dog tilladt at ”slide” modstanderen 
til et knock down fx. ved gentagne 
spark på lårene. Fuld knock down 
til kroppen med slag og spark 
var tilladt. 

Let kontakt for børn 
og unge hvor ingen 
knockdown teknikker 
var tilladt. 

De voksne kæm-
pede med skridt-
beskyttere samt 
benskinner 
og junio-
rerne med 

samme beskyttelse, dog med 
yderligere en hjelm. 

Børnene havde skridt-
beskyttere, benskinner, 
hjelm, håndbeskyttere 

samt en vest der omslut-
tede hele kroppen .

Der blev vist rigtigt mange gode kampe og 
der blev vist god fightervilje. 

Resultater i Kumite: 

FULL KNOCK DOWN, PLUS 80 KG: 

1. plads: Leif Christensen,  
Sydkysten Kick og Karate 

2 plads: Andre Szeguary,  
Vordingborg Kyokushin karate  
og kickboxingklub 

3. plads: Kenneth Skovgaard,  
Kyokushinkai København 

FULL KNOCK DOWN, MINUS 80 KG: 

1 plads.:  
Fady Allan, Kyokushinkai København 

2. plads:  
Alexander Tao Schrøter,  
Bogø Kyokushinkai karate og kickboxing 

3. plads:  
Jacob Petersen, Haslev Karate Klub 

SEMI KNOCK DOWN, PLUS 80 KG: 

1. plads:  
Franz Rasmussen, Farum Kyokushinkai 

2. plads: Christian Kiel,  
Frederikssund karate og kickboxingklub 

3. plads: Niklas Rasmussen,  
Haslev Karate klub 

SEMI KNOCK DOWN,  
MINUS 80 KG: 

1. plads: Troels Larsen,  
Vordingborg Kuokushin  

karate og kickboxing-
klub 
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2. plads:  
Simon Christensen,  
Nykøbing Sj. Kyokushin 

3. plads:  
Mathias Tuborg, 
 Haslev karate klub 

SEMI KNOCK DOWN,  
JUNIORER, 15-17 ÅR, DRENGE: 

1. plads:  
Sebastian Lock,  
Frederikssund karate og kickboxingklub 

2. plads:  
Marcus West,  
Frederikssund karate og kickboxingklub 

3. plads:  
Mikkel Storm, Nykøbing Sj. Kyokushin 

LETKONTAKT, BØRN, 13-14 ÅR: 

1. plads:  
Frederik Badsgaard, Farum Kyokushinkai 

2. plads:  
Joakim Krogsgaard, Farum Kyokushinkai 

3. plads:  
Mikkel Milgaard, Farum Kyokushinkai 

LETKONTAKT, BØRN, 9-10 ÅR: 

1. plads:  
Jonathan Faurby Jensen,  
Vordingborg Kuokushin karate og kickboxing-
klub 

2. plads:  
David Knudsen,  
Vordingborg Kuokushin karate og kickboxing-
klub 

3. plads: 
Marcus Valbjørn, Nykøbing Sj. Kyokushin 

Resultater Kata: 

BØRN U 14 ÅR, 10-8 KYU:

1. plads:  
Markus Valbjørn, Nykøbing Sj. Kyokushin 

2. plads.  
Isabella berg, Nykøbing Sj kyokushin 

BØRN U 14 ÅR, FRA 7 KYU: 

1. plads: 
Anders Christensen, Farum Kyokushinkai

2. plads:  
Malina Pedersen, Nykøbing Sj kyokushin 

VOKSNE OP TIL 5 KYU: 

1. plads:  
Linda Jessen, Farum Kyokushinkai 

2. plads:  
Christian Andersen, Vordingborg Kuokushin 
karate og kickboxingklub 

VOKSNE FRA 4 KYU: 

1. plads:  
Franz Rasmussen, Farum Kyokushinkai 

2. plads.  
Morten Johnston, Nykøbing Sj. Kyokushin.

Billeder: Jesper F. Andersen
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Graduering julen 2011

Tillykke til  

Dragisa Jovanikic 

(Dragi)  

med hans  

graduering  

til 2. Kyu

Senpai Klaus slår 
katten af tønden 
på Farum Bytorv.
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Det var med stor nysgerrighed jeg satte mig 
i bilen lørdag den 5. november 2011 kl. 8.00. 
Det var nemlig første gang jeg skulle med på 
grønbælteseminar, og selvom jeg kun hørte 
godt om det, så kørte jeg af sted med indstil-
ling, som kan karakteriseres som ”Ja… ja, vi må 
se om det gode rygte holder, når det kommer 
til stykket”.

Seminaret begyndte kl. 9 i Roskilde dojo med 
præsentation af dagens instruktører: 

Sensei Michael Eibye 3. dan, Sensei Kim 
Paulsen 3. dan, Senpai Lars Kofoed 2. dan og 
Senpai Henning Fabricius 2. dan. Vi fik at vide 
at dette seminar ikke gik ud på at forbedre 
styrke eller kondition, men på at kunne foku-
sere på detaljer og komme mere i dybden af 
karate. Efterfølgende blev vi delt i 4 grupper, 
som hver fik sin egen coach - efter den gyldne 
regel om at man ikke måtte få en coach fra 

sin egen klub. Min gruppe blev coached af 
Sensei Michael Eibye fra Ballerup.

Vi satte os ned med vores gruppe senpais og 
snakkede om, hvad vi gerne vil blive dygtigere 
til og hvilke fejl vi døjer med. Det viste sig, at 
der ofte var tale om de samme fejl (dejligt 
at høre at man ikke er helt alene). Sensei Mi-
chael gav os masser af gode råd, og mens vi 
trænede kihon, noterede han flittigt vores fejl.

Efter kihon holdte vi 10 minutters pause og 
var klar til at træne kata. Vi blev delt efter 
grader og efter hvor mange kataer vi kunne. 
Jeg trænede Pinan 4 og Pinan 5 med Senpai 
Henning. 

Efter halvanden times træning sad vi sam-
men i vores grupper, og vi fik hver især feed-
back om hvad vi skulle forbedre og hvad er vi 
allerede var gode til.

Efter frokost var der afsat en time til selvfor-
svar, i en verden hvor alle kneb tæller. Hver af 
instruktørerne viste nogle gode trick, und-
vigelser, parader og teknikker, som man kan 
bruge i selvforsvar. For eksempel har Sensei 
Kim fortalt at i gadekamp vil modstandere 
som regel først forsøge at slå en i hovedet, og 
hvordan man kan reagere på det.

Så blev der tid til en times ido kihon no kata 
med gruppe coach og bagefter igen det vær-
difulde feedback.

De fleste havde glædet sig meget til gen-
nembrydning, men til børns og juniorers store 
skuffelse fik de ikke lov til det, da instruktører 
mente at man skal være udvokset til at kunne 
prøve sine knogler og styrke på de hårde 
brædder. Vi skulle gennembryde med seiken, 
chusoku, hiji og shuto. For mit vedkommende 
gik det meget godt, meget bedre end jeg 
havde forventet. Gennembrydning er nok ikke 
så svært som det ser ud til…

Vi sluttede dagen med en god times gode 
kamptræning med en super dygtig kæmper 
Sensei Kim, som har fokuseret på knockdown 
tekniker brugt af selveste Tsukamoto. Det 
kunne næsten ikke være bedre.

Hvis I spørger mig, hvad jeg fik ud af grønbæl-
teseminaret, vil jeg svare følgende:

Fordybelse i karate og teknikker

Gode råd

Nye kamp- og selvforsvar kombinationer

Møde med andre grønbælter fra andre klub-
ber

Masser af ros

Der er ingen tvivl om at jeg skal deltage i 
dette seminar også næste gang!

Osu / Paulina

Grønbælteseminar

Hvis jeg skal beskrive 
grønbælteseminaret  med 3 ord vil jeg sige:

Professionelt
Udbytterigt

 Motiverende
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DM sølv  
til senpai 
Meineche
Lørdag d. 10. marts deltog senpai Michael 
Meineche ved det 15. DM i Knock Down som 
blev afholdt i SV-Hallen i Svendborg. I alt 49 
deltagere fra 13 forskellige klubber fra bla. 
Kyokushin, Ashihara samt Shinkenkai karate 
var tilmeldt. 

Der blev kæmpet efter semi-contact regler 
for juniorer og de ikke så rutinerede voksne, 
hvor alle teknikker med slag og spark imod 
overkroppen var tilladt. Kun cirkulære spark 
med blød kontakt og oversiden af foden var 
tilladt mod hovedet.

Tilladte teknikker for de voksne som kæmpe-
de efter knock down regler, var fuld kontakt 
med alle spark til hovedet, fuld kontakt med 
alle slag og spark til kroppen, samt fuld kon-
takt med spark til lårene. Kæmperne var iført 
skridtbeskyttere samt skinnebensbeskyttere.

Der blev vist god ånd og en stærk fightervilje 
ligesom der var en høj teknisk standard set 
over hele stævnet. Der var bla. flere flotte 
knock out’s ved spark til lår, slag til mellem-
gulvet samt spark til hovedet.

Senpai Michael var meldt til i mellemvægts-
klassen under 80 kg. Senpai Michael sad 
over indledende runder og kom direkte til 
semifinalen hvor han inden kampene skulle 
gennembryde brædder som skulle bruges 
til afgørelse af kampe hvor der ikke kunne 
findes vindere efter scoringer eller dom-
merstemmer. Ved disse gennembrydninger 
skal kæmperne gennembryde med knoerne, 
håndkanten samt albuen. Minimum er to 
brædder med hvert ”våben”. Kæmperne kan 

frit så vælge at gennembryde flere brædder 
så de står med en større fordel såfremt en 
kamp skal afgøres på brædder.

I hans første kamp mødte senpai Michael en 
Ashihara kæmper fra Randers karateskole. 
Snepai Michael satte sig i respekt lige fra 
kampens start med nogle hårde spark til 
både lår og mellemgulv. Herefter bombar-
derede han modstanderen med et godt fly-
dende arsenal af slag og spark fra gulvhøjde 
til hovedet og styrede hele kampen dog 
uden at score point indenfor kampens første 
3 minutter. Senpai Michael vandt klart på 
kampoverlegenhed med 5 dommerstemmer 
ud af 5 mulige.

Senpai skulle efterfølgende i finalen møde 
en anden Ashihara kæmper fra Viborg Karate 
Skole. Denne 3. dan er velkendt i Ashihara 
kredse og har bla. vundet Ashihara’s VM. En 
meget teknisk dygtig og stærk kæmper.     

Senpai Michael gik uforagtet til sagen og 
kæmpede stærkt og eksplosivt kampen 
igennem. Senpai var klart den mest tonean-
givende gennem de første tre minutter, hvor 
modstanderen meget rutineret kun lige la-
vede tilpas meget så dommerne kun kunne 
dømme kampen for uafgjort da ingen af 
kæmperne havde scoret point. Kampen skul-
le således forlænges med 2 minutter. Senpai 
Maichael startede igen i et højt tempo men 
døde en smule ud ca. halvvejs i kampen da 
modstanderen skruede op for tempoet. Der 
blev heller ikke scoret i forlængelsen og igen 
dømte dommerne for uafgjort. Kampen 
skulle igen forlænges med 2 minutter der 
endte med samme resultat, selvom senpai 
sluttede af med et flot og voldsomt pres de 
sidste 20 sekunder.

Kæmperne skulle herefter vejes for at finde 
en afgørelse på kampen. Det er således, 
at såfremt der er mere end 5 kg forskel på 
kæmperne, er det den letteste kæmper der 

vinder kampen. Der var dog ikke stor nok 
vægtforskel, så der skulle så sammenlignes 
samlet antal af gennembrudte brædder. Her 
havde modstanderen desværre gennem-
brudt flere brædder end senpai Michael, så 
modstanderen blev tildelt sejren og senpai 
Michael 2. pladsen.

En flot præstation af senpai Michael der viste 
god teknik og fightervilje samt repræsente-
rede Farum Kyokushin på bedste vis.

Osu og tillykke senpai.

Franz
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Julebørnehygge
Hver den første onsdag i måneden lige efter børnetræningen er der børnehygge. 
Den sidste børnehygge før jul skulle der rigtig julehygges og alle skulle medbringe 
en lille gave, som der skulle spilles pakkeleg om. Men inden da skulle der spises 
risengrød med kanel og drikkes rød saft til. Vi havde alle sammen en hyggelig aften, 
og en god optakt til julen.

OSU Børnehygge gruppen. 

HUSK at der er børnehygge hver den første onsdag i måneden, umiddelbart efter børnetræningen.
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Julekatastævne for  
børn og unge  
i Farum Kyokushin Karate

Julekatastævne
Mit navn er Aleksandar Jovanikic. Jeg er 9 år 
gammel. Lørdag den 10 december var jeg til 
julekartastævne i Farum. Op til stævnet træ-
nede jeg sammen med min onkel. På selve 
dagen var jeg nervøs  og spændt. Jeg skulle 
vise 3 kataer. Med til stævnet havde jeg mine 
forældre, min onkel og min tante og mine 
kusiner med til at heppe på mig. Jeg gjorde 
mit beste og vandt en første plads.

Osu / Aleksandar

Lørdag d. 10. december var der julekatas-
tævne i vores egen klub for børn og unge. 
Fra Farum var vi en hel del, men der var også 
børn med fra Ballerup og et par stykker fra 
Middelfart.

Til et katastævne skal man vise, at man kan 
teknikkerne i de forskellige kataer; man skal 
altså ikke i kamp.

Første gang

Jeg er 9V år og har trænet karate i 1V år. 
Ugen før blev jeg gradueret til 7. mon. Det var 
første gang, jeg deltog i et katastævne, så jeg 
var meget nervøs. Og det hele startede også 
lidt kaotisk, for jeg havde glemt mit bælte 
derhjemme! Heldigvis var stævnet lidt for-
sinket, for vi skulle vente på nogle deltagere 
fra Middelfart, så min mor fik hentet bæltet 
og jeg kunne varme op – med bælte på! 

Vores dojo så helt anderledes ud med et 
langt dommerbord oppe ved shiden og et 
blåt/rødt gummi-gulv lagt ud midt i salen. På 
det gulv skulle man stå helt alene og vise sin 
kata. Rundt om gulvet sad der tre dommere 
og ved shiden sad hoveddommeren. Der var 
plads til publikum langs med siderne.

Jeg var den anden i min kategori (begyn-
derne), som skulle på gulvet. Den første kata, 
som vi skulle vise, blev udtrukket af hoved-
dommeren. Jeg skulle vise Taikyoku II. Da jeg 
var færdig med kataen, blev jeg stående på 
gulvet i Fudo dachi for at vente på dommer-
nes point. Pludselig rejste alle dommerne 
sig og samledes oppe ved dommerbordet 
for at tale sammen. Jeg ved ikke hvorfor eller 
hvad der skete! Så satte dommerne sig igen 
og overdommeren sagde højt til mig og de 
andre deltagere, at de var blevet enige om 

at fratrække 0,3 point fra hver karakter, hvis 
man lavede en fejl eller glemte et Kiai. Jeg 
havde lavet en fejl. Mit første stød var for 
lavt, for det gik mod mellem-gulvet i stedet 
for mod hovedet, så der røg lidt fra mine el-
lers gode karakterer. 

Når man var færdig på gulvet, så kunne man 
sidde og se på de andre eller gå ud i caféen. 
Jeg fik snakket med nogle af de andre delta-
gere fra klubben og de var ret søde til at sige: 
”Godt gået” og ”Kom igen”.

Til dette katastævne skulle vi alle sammen 
igennem tre runder og vise forskellige kataer, 
så jeg fik lov til at vise, at jeg også kunne to 
andre kataer. Dem måtte man selv vælge. Jeg 
valgte at vise Taikyoku I og Pinan I - og de gik 
egentlig meget godt.

Præmieoverrækkelse

Efter at alle havde været igennem de tre run-
der, var der optælling af point. I den sværeste 
kategori var der pointlighed imellem de to 
første og de tre næste. De kom alle fra Farum 
Kyokushin. Da der kun var tre placeringer i 
hver kategori, måtte de fem igennem endnu 
en runde. Nej, hvor var de koncentrerede og 
meget spændte!

Så endelig kunne dommerne kalde alle delta-
gerne ind på gulvet og gå i gang med præmie-
overrækkelsen. I min kategori (begynderne) gik 
alle tre præmier til Farum Kyokushin. Jeg blev 
nr. to og var super glad J

Næste gang..

Det var rigtig sjovt at være med til julekatas-
tævnet, fordi jeg bl.a. fik set på, hvordan andre 
laver de samme kataer, som jeg også selv kan 
- eller som jeg skal lære. Det er ikke sidste gang, 
at jeg vil prøve at være med til et katastævne!

Osu / Sebastian Hesthaven Pultz
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Juleafslutning 2011
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Hvert år uddeles der ved den sidste træning 
før jul tre priser, årets Fighter, årets Kyo-
kushin, samt årets tekniker. Det er instruktør-
gruppen i fællesskab som udpeger kandida-
terne til de enkelte priser. 

Et stort tillykke til ”årets Kyokushin” Jan 
Kindler, ”Årets tekniker” Joachim Krogsgaard, 
samt ”årets fighter Peter”.

I forbindelse med uddelingen af ”årets 
Kyokushin” blev blandt andet nævnt Senpai 
Jan´s store indsats for børnejunior kamp-
træningen, også kaldet søndagstræningen 
gennem de sidste to år. Denne træning foku-
serer i meget høj grad på at karate-kaen føler 
sig sikker med at kæmpe, samt en fokus på 
udvikling af den enkelte kæmper. Ydermere 

står Jan altid klar når der skal bruges en hjæl-
pende hånd med det ene eller det andet.

Ved uddeling af Årets teknikerpris blev 
blandt andet nævnt at Joachim igennem 
2011 havde

udviklet sig helt enormt, og blandt andet 
havde nogle flotte præstationer ved diverse 
stævner.

I år blev der desuden uddelt en særlig hæ-
ders pris (som kun er givet 4 gange tidligere 
i klubbens historie ) som gik til Lene Klinte-
bæk, for hendes store indsat ved forskellige 
klubarrangementer. Vi er mange som har 
nyt rigtigt godt af Lene´s mad-lækkerier ved 
stævner og hyggeaftener.

OSU. Fra sidste år (2010) vidste jeg at juletræ-
ningen var et rigtigt hyggeligt og anderledes 
træningspas, og derfor var det naturligvis et 
”MUST” at vi mødte op med vores nissehuer, 
samt mit kamera. Efter træningen havde 
Lene Klintebæk, som altid, trakteret noget 
lækkert. 

Jeg havde på ingen måde nogen som helst 
forventning om at jeg skulle få årets fighter 
pris eller en anden af klubbens priser. 

Jeg var sikker på, at årets fighter skulle findes 
blandt vores meget dygtige gul-grøn –brun 
bælte juniore, så da Senpai Franz startede 
med at fortælle at årets fighter ville gå til 
en person oppe i årene, var det jo udelukket. 
Senpai forsatte med at fortælle at vedkom-
mende til tider har problemer med motorik-
ken, og min første tanke var at der måske 

var en mulighed for at finde en karate-ka jeg 
kunne træne sammen med. Selv da Senpai 
Franz nævnte at vedkommende havde delta-
get i et enkelt kampstævne, samt adskillige 
lejre, ringede der ingen klokker hos under-
tegnede. Det var faktisk først da Senpai 
Franz nævnte, at det var lykkedes årets Figh-
ter at få to blå øjne med 14 dags mellemrum 
(husk nu de parader) at det gik op for mig at 
det kun kunne være mig.

Jeg synes at der er rigtig mange kandida-
ter til årets fighter, men da det nu engang 
var mig der fik prisen, vil jeg gerne takke 
instruktørgruppen for anerkendelsen, og 
ellers kæmpe videre med motorikken, og de 
manglende parader.

OSU Peter

Årets karate kaer
TILLYKKE TILLYKKE
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Kagami Biraki 2012
- Året første træning

Under selve træningen vil Senpai komme 
med flere gode råd til hvordan den enkelte 
karateka kan komme et skridt videre med sin 
karate.

Kagami Biragi er derfor en vigtig tradition 
som klubben har haft i rigtig mange år, træ-
ningen starter som regel d.1. Januar kl.15.00 
til 17.00 

Et tidspunkt som alle har mulighed for at 
deltage i.

22 forventningsfulde  Karatekaér var mødt op 
til årets første trænings pas, en træningslek-
tion som er meget vigtig, hvis man vil gøre 
fremskridt med sin karate i det nye år.

Det er denne nytårstræning der ligger grun-
den for fornyelse, genindvielsen og ånd, som 
er forudsætningen for at blive bedre.

Ved denne træning har man muligheden 
for at slette alle dårlige vaner og starte på 
en frisk, med fornyet energi til gavn for ens 
karateudvikling.

For mange lyder det uoverskueligt, at starte 
allerede 1.jan. - men det er netop dette 
tidspunkt der er så vigtig for at bryde gamle 
vaner og for at sætte nye standarter.

Det er også her vi sætter nye  grænser for 
vores formåen, så træningen kan for mange 
føles hård og ubarmhjertig, men som alle 
ved har man det helt fantastisk bagefter.

Kagami Biraki - betyder direkte oversat 
¨åbning af spejlet¨  - en traditionel japansk 
fest, og som afholdes i mange traditio-
nelle  kampsports dojos. Det er en gammel 
samurai-tradition , som går tilbage til det 
15.århundrede og som er blevet videreført 
siden det forrige århundrede.

I Japan bliver  Kagami biraki fejret af mange 

familier. Den markerer afslutningen  på 
nytårshelligdagene, som er en året største 
begivenheder, den er ikke kun begrænset til 
årets start, men benyttes også til bryllupper 
eller åbning af firmaer etc. 

Kagami Biraki repræsenterer fornyelse, ånd 
og gejst.

Kagami Biraki har en noget dybere mening i 
japansk kultur som jeg ikke vil komme nær-
mere ind på her, man kan dog læse mere om 
denne interessante tradition på nettet.

Håber dette lille indslag vil få flere til at 
møde op til årets første træning.

OSU NO SEISHIN ( NEVER GIVE UP )

HENNING 
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Børne NytårsfestTraditionen tro, havde børnefestgruppen 
inviteret til nytårsfest for Farum Kyukushin 
børne og junior karate-kaer og som altid ved 
børne arrangementerne var der mødt rigtig 
mange børn op. Det eneste man skulle med-
bringe var godt humør, og en Gi, naturligvis.

Traditionen tro indeholder festen tre el-
ementer

1)  Pizza med sodavand

2)  Karate træning 

3)  Karatefilm med frugt og slik

Senpai Martin stod for fest-træningen, som, 
da der var sne udenfor, naturligvis startede 
med udendørs Kihon og styrketræning. 
Træningen fortsatte inde i Dojoen, hvor 
karate-kaer’ne var delt op i fem gruppen, 
hver gruppe anført med en grønbælter som 
gruppe senpai. Senpai Martin havde lavet en 
række øvelser af forskellige slags som grup-
perne skulle udføre på skift. Grupperne ind-
sats og focus blev vurderet af Senpai Martin, 
Paulina og Peter. Efter endt træning blev der 
uddelt priser i forskellige katagorier. Det skal 
nævnes at det ikke var muligt at uddele den 
særlige ”FUMLE” pris.

GR1  teknikerprisen (Frederik’s gruppe)

GR2  Kyukushin prisen (Joakim´s gruppe)

GR3  Ninja prisen (Nikolas gruppe)

GR4  Senpai Martin prisen (Emilie´s gruppe)

GR5  Fighter prisen (Mikkel´s gruppe)

Efter et hurtigt bad var der film og hygge. 
Denne gang blev vist en sjov karatefilm. 

Igen en meget hyggelig aften i karate klub-
ben for børn og voksne. Vi glæder os allerede 
til sommerfesten. 

OSU / Børnefest gruppen
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Dansk Kyukushin Vinterlejr

Under vejs på lejren var der mange 
forskellige trænings pas. Vi trænede 
kata og kamp, vi var udendørs og 
indendørs, om natten og om dagen og 
vi trænede i sne og i vand. Et af de træ-
nings pas, som jeg selv føler at jeg fik 
mest ud af, var kamptræningen med 
sensei Julian for de unge kæmpere. 

I den sidste weekend i januar måned var det tid til 
året vinterlejr. Vi var et stort hold fra Farum som tog 
turen til Kalundborg, hvor lejeren fandt sted.
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Jeg fik et nyt blik på kamp og forskellige 
måder at kæmpe på, og det har givet mig 
at helt nyt overblik under mine kampe. Kata 
træningen var selvfølgelig også rigtig god. 
De andre unge grønbælter og jeg fik lov at 
køre Saiha, med sensei Rauno, hvor at jeg 
selv lærte rigtig meget om kataen.   

Der skete mange ting undervejs i lejren. 
Vi blev vækket til nattræning, vi sparkede 

1000 spark i træk, vi svømmede om kap 
med hinanden og vi rullede os i sneen. Til 
sidst på lejren, hvor stort set alle var helt 
smadrede, skulle de afsluttende ord falde. 
Fighter pokalen skulle uddeles, og jeg vandt 
den, hvilket jeg er meget stolt af, da der var 
rigtig mange dygtige og hårdt kæmpende 
karate ka’er på lejren. Det var en fantastisk 
oplevelse, og den skal helt sikkert gentages 
næste vinter.
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Nytårstræning  
   på Walisisk 
manér

Søndag d. 09. januar. Temperaturen lå et par 
grader over frysepunktet, det var overskyet 
og let regn. Klassisk højlands vejr. Jeg stod 
barfodet og i bar overkrop i rækken af 
karatekaer langs floden ved udspringet fra 
Scwd-Yr-Eira vandfaldet. Man kunne for-
nemme trykket fra vandfaldet og kiai fra de 
ca. 60 deltagende karatekaer kunne næsten 
ikke overdøve ”brølet” fra vandfaldet. Tanken 
strejfede mig kort; ”Hvad f….. laver jeg her, 
ganske frivilligt”. Mine tæer var følelsesløse 
af at stå i vandet på de glatte klippestykker 

og kulden var ved at få et godt tag i kroppen. 
Halvandet døgn før, havde jeg parkeret min 
bil i Billund lufthavn og taget flyet til Stan-
sted ved London. Herfra gik turen i lejet bil 
på tværs af England til Wales. Det var noget 
af en udfordring at køre i venstre side og 
med gearstang der skulle betjenes med ven-
stre hånd. Jeg landede i byen Merthyr sidst 
på eftermiddagen lørdag og blev indlogeret 
i et mindre hotel der lå lige op til det lokale 
stadion. Det lokale hold spillede imod et 
hold fra Cardiff og jeg skal love for, at der var 

knald på lægterne. Vældigt humør og masser 
af smædesange. Så stod den på en gåtur ned 
gennem det lokale strøg med masser af bu-
tikker og boder med januars udsalg. En tur i 
biografen og se den nye Sherlock Holmes og 
efterfølgende noget kinesisk take away som 
blev indtaget på mit lille værelse. Så blev 
gi’en fundet frem og tingene til morgen-
dagens træning gjort klar. Sommerfuglene 
begyndte så småt at rumstere rundt i maven 
ved tankerne om det ukendte der skulle ske 
dagen efter. Det blev til lidt tv-kikkeri inden 
jeg omkring kl. 23.00 faldt i søvn.

Klassisk britisk morgenmad og pakning af 
stumperne inden jeg satte GPS’en til at finde 
en lille by Penderyn som lå en lille halv times 
kørsel fra mit hotel. 

Der var samling ved en gammelt hotel, 
”Lamb’s Inn” kl. 11.00. I alt mødte ca. 60 
deltagere op fra 3 forskellige Kyokushin 
organisationer. Jeg blev taget vel imod af de 
fremmødte som syntes det var rimelig impo-
nerende, at jeg var taget helt fra Danmark til 
deres nytårstræning. Jeg fik en speciel varm 
velkomst fra senpai Chris og senpai Mike 
fra Pontllanfraith dojo. Jeg havde skrevet 
frem og tilbage med klubbens sekretær vedr. 
deltagelse i træningen og klubbens sensei 
havde derfor informeret dem om min an-
komst. De fulgte mig under hele træningen 
og hjalp med div. info mm. Dagens træning 
skulle ledes af shihan Terry Prescott, 5. dan 
fra Cardiff Kyokushinkai.
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Lige inden i satte i løb ud over heden, 
mindede shihan os om, at formålet med nyt-
årstræningen var et løfte til os selv om hård 
træning året igennem og at dagens træning 
derfor skulle inspirere os dertil. Vi satte i løb 
og efter flere knap så vellykkede forsøg på 
at skåne mine lyse løbesko, opgav jeg mine 
hop og krumspring og forsatte bare ud gen-
nem pløret af mudder og formentlig en del 
fårelort. Da vi gjorde holdt efter små 2-3 km, 
var gi’en pløret godt til langt op af benene 
og ryggen, ligesom begge fødder smattede 
rundt i muddervand i skoene.

Tasker med skiftetøj blev lagt til siden og 
vi blev linet op i rækker efter bæltegrad. 
Her efterfulgte en lille times kihon træning 
blandet med arm- og benteknikker og lidt 
kampbevægelse med makker. Første del af 
træningen blev afsluttet med 60 armstræk-
kere, 60 mavebøjninger (og her kom det 
første kolde våde sus i kroppen da ryggen på 
gi’en blev gennemvædet af mudder) samt 
afslutningsvis 100 airsquats.

Vi løb herefter videre på heden og nærmede 
os noget skov og meget smalle stier på 
kanten af stejle skrænter. ”Listen up” råbte 
senpai Mike bag mig og jeg kunne så småt 
begynde at høre en rumlen fra vandfaldet 
længere fremme. Vi fortsatte små 2-3 km 
længere, før vi nåede frem til vandfaldet 
som er en større turistattraktion i området. 
Der var en ca. 20-30 måbende ”turister” på 
stedet da vi ankom løbende med taktfast 
råben; ”ichi-ni” og straks efter ankomsten 
smed overtøj og sko. Vi placerede os heref-
ter på begge sider af floden. Jeg var i første 
del og skulle passere under vandfaldet for 
at kommer over på den anden side. Da jeg 
nærmede mig det brølende vandfald, kunne 
jeg straks fornemme den voldsomme kraft 
fra det ca. 20-25 meter høje fald og kulden 
ramte mig voldsomt da det forstøvede vand 
fra vandfaldet ramte min bare overkrop. Vi 

passerede under vandfaldet og tog opstilling 
på langs af floden. Jeg forsøgte her, at finde 
fast grund under fødderne, på underlaget 
som bestod af større flade glatte klippesten 
der lå som kastet ud med en møggreb, samt 
en masse løse småsten. Det hele halvt dæk-
ket af vandet fra floden.

Shihan startede igen op med takten af div. 
parader, slag og stød i et hurtigt tempo. Efter 
ca. 1000 armteknikker, blev samtlige sortbæl-
ter kommanderet ud i floden og med front 
imod og ca. 10 meter fra vandfaldet med 
vand til lårene, udførte vi kata’en ”Tensho” 
på bedste vis. Herefter tilbage på bredden og 
fortsætte med armteknikker. Og der stod jeg 
så med mine følelsesløse tæer, fuldstændig 
hæs af at forsøge at overdøve vandfaldet 
med mit kiai og kunne se, at de første af de 
lave grader en efter en, blev trukket frem og 
stillede sig ind under vandfaldet og udførte 
en 10-15 stød, inden de gik ud og efterføl-
gende begyndte at skifte tøj.

Jeg stod som den næstsidste i rækken der 
lidt efter lidt, stadig arbejdende med slag 
og stød i højt tempo, bevægede os tættere 
og tættere på vandfaldet. I grupper af 10 
personer, kom vi ind og stå under vandfaldet 
og igen her kom kulden som chok igennem 
kroppen da de forstøvede dråber fra vandfal-
det som små kulde-nåle ramte en og borede 
sig ind i kroppen.

Min tur nærmede sig og de sortbælter der 
havde været igennem, stod lige på den 
anden side af vandfaldet og udstødte et 
taksfast kiai i takt med deres stød for at op-
ildne os sidste til at holde gejsten oppe. Hen 
til shihan og få et ”sikkerheds” reb gennem 
bæltet på ryggen, hvorefter jeg trådte ind 
under vandfaldet med tåspidserne på kanten 
af klippestykket ”ud over”. Følelsen da vandet 
ramte toppen af hovedet kan ikke beskrives 
andet end superfedt! Jeg bukkede fremefter, 

indtog sanchin dachi og markerede chudan 
gyaku tsuki. Herefter brølede jeg kiai af mine 
lungers fulde kraft i takt med mine stød, 
men der kom stort set ingen lyd ud. Om jeg 
var blevet hæs eller det var kulden ved jeg 
ikke. Det blev til ca. 15 stød før jeg mærkede 
shihan trække i rebet bag mig. Jeg lukkede 
af og trak mig tilbage og overlod vandet til 
den sidste sortbælte og efterfølgende shihan 
selv.

Herefter stod folk selv for at ”transportere” 
sig tilbage til hotellet. Nogle havde et helt 
sæt skiftetøj med som de skiftede til og 
andre som mig selv, tog blot gi-overdelen på 
igen og løb tilbage til hotellet og skiftede der. 
På hotellet var der lavet varm suppe og 
smurt sandwich til os og efter ca. 1 times 
hyggesnak brød folk op og kørte hver til sit. 
En stor tak til de Walisiske karatekas for en 
god oplevelse og en speciel tak til mine ”op-
passere” senpais Mike og Chris..
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Osu alle piger 
og kvinder,

Kom endelig til kvinde kamptræning, hvor vi har træner med de bedste kvindelige kæmper i Dan-mark. I får masser af gode råd og inspiration!Vi træner ca. 2,5 timer en gang om måneden.  Kig på tavlen for de næste træningstider.På billederne kan I se sidste træning med  sensei Christina Petersen fra Glentevej. 
Osu / Paulina
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Sort- og brunbælte-
seminar i Göteborg
Lørdag d. 25. januar drog Dragi Jovanikic, 
senpai Niels og jeg til shihan Howard Col-
lins, 7. dan, dojo i Göteborg for at deltage 
på det svenske sort- og brunbælteseminar 
afholdt af shihan selv. Senpai Niels og jeg 
selv havde før deltaget på seminaret og det 
var med høje forventninger vi tog af sted, da 
seminaret sædvanlig vis har en meget høj 
teknisk standard. Der var begrænset med 
plads, hvorfor shihan havde sat et maks antal 
deltagere på seminaret på 50 deltagere. 
Udover de svenske deltagere, var der foruden 
os selv, sensei Michael Bülow og senpai Bo 
Bøgh fra Roskilde, også mødt 4 deltagere fra 
den Norske organisation.

Seminarets første træningspas på 3 timer 
startede lørdag kl. 17.00 og blev afbrudt af en 
enkelt pause på 10 min. ca. midt i passet. 

Seminarets tema var bunkai. Kata’s blev 
”splittet op” og vi arbejde med de kampmæs-
sige fortolk-ninger af de enkelte teknikker 
i kata’erne. Der blev virkeligt tænkt ”ud af 
boksen” og de enkeltes fantasier blev sat 
godt og grundigt på prøve. Shihan arbejdede 
bla. meget ud fra idéen om, at ”et slag er en 
parade og en parade er et slag”, ligesom der 
opstod en del arm- og håndledslåse samt 
stranguleringer fra selv de mest enkle kata’s.

I første pas gennemgik vi Taikyoku sono ichi, 
Pinan sono ichi samt starten på pinan sono 
ni og vi kunne sagtens have brugt meget 
mere tid på bare Taikyoku sono ichi alene. 
Shihan var fyldt med idéer og tanker om for-

skellige måder at udføre de enkelte teknikker 
på og det var tydeligt at se, at de fleste del-
tagere ikke var vant til at træne med arm- og 
håndledslåse.

Med hovedet spækket med nye forskellige in-
dgange til låse mm., afsluttede vi træningen 
kl. 20.00, hvorefter den stod på spisning på 
en lokal Italiensk restaurant.

De af deltagerne der kom langt vejs fra, 
overnattede i dojo’en som er indrettet i den 
gamle færgeterminal og indeholder stor en-
tré med reception, opholdsstue med mindre 
cafeteria, kontor, stort vægttræningslokale, 
hoveddojo på små 100 kvm samt en mindre 
dojo på ca. 25 kvm. Hele klubben er dekoreret 
med talrige billeder af bla. sosai Oyama, og 
et liv i karate med shihan Collins selv samt 
andre karatepersonligheder. 

I søndagens træning fra 09.00 – 12.00, 
gennemgik vi resten af Pinan sono ni samt 
Pinan sono san. Igen med masser af nye 
gode idéer og tanker omkring udførelsen af 
de forskellige teknikker i kata’erne.

Et super anbefalelsesværdigt seminar.

Osu / Franz
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Siden sidstPolen 2013

Et stort tillykke til Senpai 
Niels som blev 50 år tors-
dag den 21. januar.  Senpai 
Niels fejrede på behørig 
Kyukushin vis sin fødsels-
dag ved at være Senpai til 
torsdags voksen holdet. 
Træningen bød blandt 
andet på en masse Kihon, 
med efterfølgende feed-
back fra højere gradu-
erede til lavere gradu-
erede, hvilket er en meget 
lærerig process for alle 
parter. Gennemgående i 
hele træningenpasset  
var naturligvis tallet 50.

Efter træning havde  
Senpai Niels sørget 
for lidt lækkert inde i 
hyggestuen, hvor han 
fik overrakt en gave fra 
klubben.

Vi har været på en sommerferietur til 
Australien i 2007 og Japan i 2010 med stor 
succes. Så nu er turen kommet til det ekso-
tiske Polen J 

Ligesom de tidligere ture er rejsen tænkt 
for klubbens medlemmer og deres familie.

Vi forestiller os pt. at vi starter turen i 
Krakow, hvor vi forventer at kunne træne 
karate.  Krakow er en spændende, hygge-
lig og gammel by hvor ingen kommer til 
at kede sig! Herefter kan vi f.eks. fortsatte 
rejsen til syd Polen, hvor der er mulighed for 
spa-ophold til fornuftig pris, bjergvandring 
mm.  

Der frit for om man vil rejse i en eller flere 
uger.  Prisen forventes at være 3.500 – til 
4.000,- pr. person pr. uge i kost og logi. Heref-
ter kommer rejse med fly (med Norwegian vil 
det her til sommer koste fra 1000- 3000 tur/
retur). Man kan også vælge at kører selv.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at 
kontakte Linda på tlf. 4010 4283 eller Paulina 
på tlf. 5052 5856 eller når vi ses i klubben.

Er du og forhåbentlig din familie interesseret, 
skal du skrive din mail adresse på neden-
nævnte, så skriver vi per mail hvornår vi 
mødes til planlægning af turen. 

Osu  / Senpai Franz, Linda og Paulina 



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.


