
Farum 
KyoKushin 
Karate

Blad nr. 6 • SEPTEMBEr 2012



FarUM KYOKUSHIn KaraTE FarUM KYOKUSHIn KaraTE2 3

indhold

 4 Lidt chefi nstruktør info

 7 Påskelejr i Sverige

 10 Gradueringer

 12 Senpai Michael

 16 Et sekund!!!

 18 Roskilde Cup april 2012

 22 Marathon lejr juni 2012

 24 Em 2012

 26 Ydmyg kampkunst

 29 Fkk på tur

 32 Information fra bestyrelsen

 35 Arbejdsweekend i 
  Farum Kampsport Center

 36 Nana Korobi Ya Oki

 37 Karate kids for børn fra   
  børnehaveklassen til 2. klasse

 38 Hjertestarter i Farum
  Kampsports Center

 39 Mojn

 39 Siden sidst

Kort fra redaktionen

BLaD nr. 7 - sePtemBer  2012
redaktion: Peter D. Lerke
Layout: fru nielsens tegnestue - www.fru-nielsen.dk
Billeder må gengives med kildeanvisning 

Forsidebilledet 

Forsidebilledet er denne gang et fra Sommerlejren 2012 i Vejen.

Redaktionen siger tak til Senpai Kim Trier for at vi må benytte 
billederne.

Så er der igen materiale nok til et nyt blad fra 
Farum Kyokushin klub. Farum Kyokushin bla-
det dækker stævner, seminarer og arrange-
menter i perioden Marts til August 2012. Som 
altid er der mange timers spændende Kyokus-
hin læsning. Vi håber naturligvis at du ved at 
læse artiklerne enten bliver inspireret til selv 
at deltage næste gang muligheden er der, el-
ler hvis du har deltaget kan benytte bladet til 
at vise andre hvad man laver som Kyokushin 
karate-ka. Som altid, kunne vi 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.

Vi vil endnu gang takke for de mange fl otte 
billeder vi har modtaget, specielt Michael (far 
til Anders (3. Kyu)) og Senpai Kim Trier.

Det lykkedes i sidste øjeblik at få en lille arti-
kel med i bladet om vores nye karate-kid hold. 
Dejligt at se næste generations Kyokushin 
karate-kaer, velkommen til børnene og deres 
forældre.

OSU / Redaktionen
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Osu alle.

Først og fremmest vil jeg på egne samt de 
øvrige instruktørers vejne, ønske hjertelig vel-
kommen til vores nye Kids-hold som er nyeste 
tiltag i klubben. Kids-holdet træner en time 
hver lørdag og er for børn i alderen 6-8. Kids-
hold har de sidste par år været en stor succes 
i flere af de andre Kyokushin-klubber og der 
har også i Farum været stor efterspørgsel på 
holdet. Nu prøver også vi kræfter med dette.

Ydermere startede vi d. 04. september endnu 
et nyt begynder hold op, med 42 deltagere til 
første træning. Også et stort velkommen til 
de nye begyndere.

Til alle jer andre så husk på, at "de små aber ef-
teraber de store aber", så foregå med et godt 
eksempel hvad enten det er etikette, træning 
eller andet. Husk jeres dojo-kun og vær spe-
ciel ydmyg opkring jeres hjælp til de nye. I har 
alle en stor opgave i at hjælpe dem ind i den 
store karateverden og den store omvæltning 
det er at starte i Farum Kyokushin. Et af sosai's 
motto'er var; "Kampkunstens vej begynder og 
ender med ydmyghed. Vær derfor korrekt og 
oprigtig ydmyg til alle tider"!!!

Det har været et fantastisk forår med masser 
af aktiviteter både i klubben og til stævner, 
lejre og seminarer med gos deltagelse fra 
klubben af både elever og instruktører. Vi har 
gjort os godt bemærket med bla. gode stæv-
neresultater samt deltagelse ved div. DKU-ar-
rangementer.

Som medlem af kata-komitéen og medar-
rangør af kataseminaret i april, var det en 

stor fornøjelse igen at se en masse hjælpere 
fra Farum til at gøre dagen til en speciel op-
levelse for deltagerne på seminaret. At afhol-
de et seminar som dette kan ikke gøres uden 
hjælpere og jeg er stolt af at repræsentere 
Farum og høre alle de rosende ord der kom-
mer fra bla. deltagere samt udefrakommende 
instruktører. 

Klubben har også afholdt Trekamp-stævne i 
organisations regi også med en masse frivillig 
hjælp fra Farum. Vi har stadig masser af hjæl-
pende hænde ved vores sociale arrangemen-
ter og interne lejre. Et tegn på en stærk sund 
klubånd samt et godt sammenhold. En uvur-
derlig hjælp. TAK FOR DET! 

Der er kommende arrangementer i efteråret 
og allerede nu er der flere der har skrevet sig 
på listen og tilbudt deres hjælp. Skriv jer ger-
ne på. Der kommer masser af arrangementer 
henover efteråret, så hold øje med tavlen og 
hjemmesiden.

Senpai Niels skal til 2. dans graduering til no-
vember. Det er en lang, sej og hård færd han 
begav sig på allerede sidste år da han endeligt 
besluttede sig for at nu skulle det være. Støt 
ham på bedste måde i kan under træningen 
og det gør i ved at træne ekstra hårdt og ved 
at lægge mere energi i jeres teknikker og kiai!

Forbered jer ordentligt til jeres gradueringer. 
Beslut jer og planlæg træningen i god tid. I er 
altid velkomne til at spørge en senpai såfremt 
i er i tvivl om noget.

 Og så;

Lidt chefinstruktør info
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 Kyokushin kontra 
shinkyokushin:
Der er måske nogle stævne/lejrdeltagere der 
har undret sig lidt over at se andre karateka-
er med anden brystkaligrafi og andet skul-
dermærke på ders gi'er!? Andre har måske 
bemærket mærkerne og læst lidt om dem 
i jeres graderingspensum-hæfte. Jeg vil her 
ganske kort komme lidt ind på de forskelli-
ge mærker og deres oprindelse. Sosai fik ved 
grundlæggelsen af Kyokushinkaikan i 1964 
tegnet vores kanji (brystkaligrafi) som vi har 
siddende på brystet. Der står Kyokushinkai 
som er en sammenfatning af tre ord; Kyoku 
(ultimative/yderste) shin (sandhed) kai (orga-
nisation). Ydermere blev vores skuldermærke, 
Kanku som udspringer fra kata'en af samme 
navn, anvendt som organisationsmærke. (Der 
kan læses meget mere omkring både Kanji og 
Kanku på internettet). I 1994 efter sosai gik 
bort, begyndte de interne magtkampe og den 
stærke organisation som kendt under sosai, 
begyndte at smuldre. Flere brød ud og star-
tede deres egen organisationer således, at vi 
i dag har rigtigt mange forskellige fraktioner. 
Efter de forskellige brud, begyndte endeløse 
retssager i japan om rettighederne til at an-
vende Kanji og Kanku mærkerne. IKO 2, ledt af 
shihan Kenji Midori, som er den organisation 
vi hører under, valgte i 2003, at trække sig ud 
af disse "slåskampe" samt restssager og ska-
be afstand til de resterende organisationer. 
Shihan grundlagde derfor i juli 2003, NPO 
(non profit organisation) World Karate Or-
ganisation Shinkyokushinkai og fik designet 
det nye brystkaligrafi samt gjorde brug af Ko-
koro-mærket. Træningen var og er dog stadig 
den samme!

Flere lande under vores organisation skifte-
de straks kanji og skuldermærker til trods for, 
at mærkeskiftet udelukkende var et japansk 
anliggende og der ikke forelå noget krav fra 
japan herom. I Danmark var spørgsmålet 
også oppe at vende hvorvidt vi skulle skifte 
eller ej. Af alle klubber i Danmark var Farum 
den eneste klub som ikke ønskede at skifte 
mærker. På en generalforsamling i klubben i 
2005 blev det af medlemmerne vedtaget, at 
klubben ville beholde de originale mærker og 
navn, samt også at melde klubben ud af orga-
nisationen såfremt klubben blev påtvunget 
et skifte. Det blev heldigvis ikke nødvendigt, 
da man på efterfølgende generalforsamling i 
organisationen valgte at følge Farum's ønske 
om ikke at skifte. De øvrige klubber har dog 
efterfølgende fortsat deres "pres" og udtrykt 
ønske om at bruge de "nye" mærker. Det sid-
ste der er kommet frem og som skal endelig 
vedtages ved kommende generalforsamling 
i organisations regi er, at de enkelte klubber 
i organisationen selv kan bestemme hvorvidt 
de enkelte klubber vil skifte eller ej. Mærker-
ne skal fremover fremgå på organisationens 
hjemmeside og som sagt hos de enkelte klub-
ber som ønsker at anvende det.  

Farum's samlede instruktørgruppe ønsker 
stadig at beholde de "gamle" mærker som vi 
kender dem for at ære sosai og defor IKKE at 
gøre brug af de "nye" mærker.

For mig er det en stor personlig lettelse, at der 
snart bliver lagt faste rammer omkring bru-
gen af Kyokushin kontra Shinkyokushin.

Og husk; Glem ALDRIG sosai!!!

Osu / senpai Franz

 

Påskelejr i Sverige
Vi skulle køre hele dagen, men det gik fint - 
og vi gjorde endda holdt i Kina undervejs! 
Lige ud til motorvejen havde nogen bygget 
deres personlige mini-kinesiske by. Lidt syret 
- og vi talte noget om hvorvidt vi var kørt galt, 
men den var god nok...Kina ligger på vejen til 
Östersund.

Vi blev indkvarteret på et lille hotel, der ud-
mærkede sig ved central beliggenhed, sauna 
og gode værelseskammerater. De små blev 
igen fordelt, så Claus kiggede efter mig og 
Senpai tog sig af Dragi. Efter en dags rejse 
blev der taget godt fra i den lokale kineser-re-
staurant.

Påskeseminar i Österssund

Hvis god og varieret karatetræning i hænder-
ne på shihans med stor autoritet, lidt sauna 
efter træningen og hygge om aftenen lyder 
godt - så kan jeg skrive under på, at det er det 
også.

Her er et kort rids af vores tur til Östersund.

Senpai Franz, Dragi, Claus Frimann og jeg tog 
afsted Skærtorsdag morgen i Frimanns store 
bil. Claus kørte, Senpai vidste hvad der skulle 
ske - og de små, Dragi og jeg, sad bagi. Senpai 
havde sørget for DVDer og skærme til nakke-
støtterne, så der ikke kom for meget ballade 
fra de små bagi;-)
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Fredag morgen startede vi så på lejren. Vi var 
ca. 100 deltagere fra hele Sverige samt en en-
kelt nordmand. Der blev lagt ud med et sam-
let træningskamp med Kihon. Shihan Collins 
fik rettet og påtalt på sortbælterne - og os 
andre: så var vi i gang:-)

Det blev til en masse sjov, udfordrende og 
spændende træning: en god blanding af puls, 
styrke, teknik, teori, meditation.

Jeg vil kun trække tre ting frem:

1) Instruktion af shihan Collins, Nygren og Sö-
derquist var fedt at prøve. De var dygtige og 
udstråler massere af autoritet.

2) Teori og filosofi med udgangspunkt i lej-
rens tema 'Sei to do'. Det er et japansk ud-
tryk, der betyder noget á la 'handling, uden 
handling'. Det blev forsøgt forklaret og ud-
dybet gennem lejren, og et eksempel på det 

er afvekslingen i kampen mellem aktivitet 
og afventning/observation og ligeledes 
kampstillingen, der både er inaktiv, men også 
en handling, der venter på at ske. Lidt syret 
og filosofisk, men meget sjovt at høre lidt om.

3) Og sidst men ikke mindst var der en gæ-
steinstruktør, en kickbokser der kunne have 
heddet  Hr Hypermobil! Han sad på numsen 
med strakte ben og rullede let frem med 
numsen i gulvet til fuld split, det så impone-
rende ud. Men han kunne også bruge hans 
store fleksibilitet til nogle vilde spark. Så vi fik 
bl.a. øvet nogle gode slagserier og øksespark.

 
Træningen var også et tvær-kulturelt møde, 
idet vi oplevede at der er mange småvaria-
tioner af Kyokushin-karaten. Fx er det åben-
bart nogle specielle danske ting, som fx at vi 
vinkler hånden lidt i Nukite i stedet for helt 
lodret orientering af hånden og at vi laver 

omvendt lavt knoslag i fane-bærer-position 
og ikke med lodret orientering i udgangspo-
sitionen.

Påskelejren adskiller sig fra vores lejre ved at 
have et fuldt dagsprogram og så har man fri 
om aftenen - og dermed heller ingen nattræ-
ning:-)

Det betød at når klokken var fem-seks stykker, 
så racede vi tilbage til hotellet og gik i sau-
na. Det er en fed afslutning på en hård dag. 
Derudover gav det os mulighed for at spise 
sammen om aftenen på en restaurant og vi 
fik snakket om en masse - også udover karate.

Det var tre gode dages træning og søndag ef-
termiddag vendte vi snuden sydover. Vi gjor-
de dog lige stop på vejen hjem, så vi kunne 
skam-proviantere slik. Slik er meget billigere 
i Sverige, så vi slæbte adskillige kilo med hjem 
til begejstring i familierne derhjemme.

Det er jo selvfølgelig ren bestikkelse, så vi for-
håbentlig også næste år kan få lov at stikke 
afsted i Påsken:-)

Næste år har Påskelejren 30-års jubilæum, så 
der vil arrangørerne gøre noget ekstra ud af 
lejren og formentlig bliver der inviteret nogle 
prominente gæsteinstruktører fra Japan eller 
andre steder. Så det skal nok gøre en god lejr 
endnu bedre.
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ny Graduerede Juni 2012
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senpai michael
Jeg startede til karate i september 1997. Jeg 
var dengang lige fyldt ni år, og var som de fle-
ste andre drenge i den alder vild med kamp-
sportsfilm af en hver art. Jeg gik til fodbold på 
det tidspunkt, og der gik noget tid, hvor jeg 
både trænede fodbold og karate. Da jeg ef-
terhånden kom på nye hold og begyndte at 
træne flere gange om ugen, måtte fodbolden 
dog vige pladsen, og karate var det, der kom til 
at fylde min hverdag.

Da jeg startede til karate, var det sammen 
nogle kammerater fra skolen, der også syntes 
karate lød spændende. De fleste faldt fra efter 
noget tid, men vi var to, der blev ved med at 
træne sammen i flere år. Desuden lærte jeg 
en masse andre at kende gennem træningen, 
og vi havde det rigtig godt sammen til træ-
ning på børneholdene, der dengang varbåde 
onsdag og lørdag. Efterhånden som tiden gik, 
faldt de fleste af dem jeg trænede med dog 
stille og roligt fra, men jeg blev ved at træne. 
Der var altid nye personer, jeg begyndte at 
træne sammen med, og der har næsten altid 
været nogle, jeg har kunnet træne mere eller 
mindre fast sammen med. Dette er også no-
get af det fede ved at træne kyokushin; man 
lærer nye mennesker at kende, og man får et 
helt specielt sammenhold med dem, man 
træner sammen med. Man lærer hinanden at 
kende på en helt speciel måde, når man træ-
ner hårdt sammen og tager til lejre og stæv-
ner sammen.

Da vi som børn trænede, så vi naturligvis 
meget op til de højere graduerede, og især 
sortbælterne. Der var ikke så mange sort-
bælter i Farum, da jeg startede i 1997, men 

i årene derefter fik klubben en del nye sort-
bælter (som det kan ses på gradueringscer-
tifikaterne, der hænger i klubben). Drømmen 
var naturligvis, at jeg selv kunne stå med det 
sorte bælte en dag. Jeg kan huske, hvordan 
jeg på afstand studerede de gyldne striber 
og skriften på bælterne. Det virkede som en 
fuldstændig uopnåelig drøm, at jeg en dag 
selv skulle bære et sort bælte rundt om livet. 
I den daglige træning, var det heller ikke 
det, jeg tænkte mest på. De første år var 
der altid en graduering at se frem til, som 
træningen var målrettet imod. Da jeg kom 
lidt op i graderne, betyndte jeg at deltage i 
stævner, både inden for kata og kamp. Der-
ved havde jeg både disse og gradueringer-
ne at se frem imod i den daglige træning. 
Jeg deltog i stort set alt, jeg kunne komme 
afsted med, af både lejre og stævner. Det-
te har givet mig utroligt mange oplevelser 
gennem tiden. Jeg husker bl.a. tydeligt, da vi 
var et stort hold fra Farum, der deltog på den 
græske sommerlerj i 2000. Her blev jeg for 
første gang undervist af shihan Kenji Midori 
(præsident for vores organisation og tidligere 
verdensmester), hvilket var en stor oplevelse. 
Jeg havde desuden den store ære, at shihan 
Midori overrakte mig min pokal (3. plads) 
ved mit første junior-EM i København i 2005. 
Alle disse oplevelser på lejre og til stævner 
har været en vigtig del af mit karateliv. Jeg 
kan derfor kun opfordre alle karate-ka’s, børn 
som voksne, til at deltage i både stævner 
samt danske og udenlandske lejre, da dette 
uden tvivl vil give mange gode oplevelser.

Min størte oplevelse inden for karate var uden 
tvivl min graduering til shodan (første dan).  
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Jeg var kun lige fyldt 18 år, da jeg var til gra-
duering i 2006. Det var så heldigt, at to andre 
fra Farum også skulle til dan-graduering det 
år. Det drejede sig om senpai Martin til 2. dan, 
og sensei Rauno (nu i Ballerup) til 3. dan. Op-
træningen til en dangraduering varer næsten 
et helt år, og starter med den første test i fe-
bruar. Det var en hård optræning frem mod 
gradueringen til shodan i november, men det 
betød meget for mig, at jeg havde to erfarne 
sortbælter, jeg kunne træne sammen med.  
Selve gradueringen foregik vanen tro over to 
dage, hvor vi blev testet i kihon, ido kihon, kata, 
styrke, terori, gennembrydning og kamp. Efter 

to hårde dage med graduering (og et helt 
år med hård optræning), blev jeg sortbælte. 
Drømmen jeg havde haft, siden jeg som ni-
årig startede med at træne karate i Farum, var 
endelig gået i opfyldelse. Dette er uden tvivl 
min største oplevelse inden for karate. En ting 
er at opnå det sorte bælte, men det gjorde op-
levelsen endnu større, at det havde været min 
store drøm, siden jeg var barn.

Træningen fortsatte naturligvis selvom det 
store mål var nået, og jeg har uden tvivl udvik-
let mig meget, siden jeg bestod min sortbæl-
tegraduering. Siden da har jeg sat nye mål for 
mig selv, og der er stadig flere drømme, der 
venter på at blive opfyldt.

Selv om jeg i dag bor i København, gør jeg 
stadig hvad jeg kan, for at komme og træ-
ne og undervise i Farum. Træningen i Farum 
har betydet meget for mig gennem tiden, og 
kyokushin har haft stor indflydelse på den 
person jeg er i dag. Der har altid været en 
meget speciel stemning i Farum Kyokushin 
Karate, som jeg elsker at komme tilbage til. 
Når jeg træder ind i kampsportscenteret i 
dag, kan jeg stadig mærke den samme lugt, 
der var, da jeg første gang trådte derind for 15 
år siden. Sjælen lever videre i vores dojo, fordi 
karate-ka’erne i Farum altid træner hårdt og 
viser ydmyghed og respekt for vores karate-
traditioner. Hvis vi vedbliver med at holde 
samme standard, vil Farum Kyokushin Karate 
stadig være lige så fuld af sjæl om yderligere 
15 år!

Vi ses til træning!

Osu / Senpai Michael

15
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et sekund!!!
Et helt sekund kan være en rigtig stor margin 
at vinde med ved et atletik stævne som feks. 
OL, men ved et Trekampstævne er det måske 
den mindste margin man kan tabe med!

Søndag d. 18. marts afholdt Farum Kyokus-
hin som forsvarende mestre det årlige Tre-
kampstævne. Trekampstævnet er en dyst for 
børn under 14 år i tre forskellige kategorier og 
alle klubber i DKU regi bliver inviteret. Børne-
ne dyster ved stævnet i 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-contactreg-
ler hvor der kæmpes med fuld kontakt på 
kroppen med slag og spark og med cirkulære 
spark til hovedet med blød kontakt. Børnene 
er ved kampene forsynet med beskyttelse i 
form af skridtbeskyttere, 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 deltagelse fra Svendborg, Glente-
vej, Roskilde, Ballerup, Aabenraa samt fra Fa-
rum som stillede med 22 deltagere. Der var i 
alt mere end 80 børn med til stævnet.

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 karakter 
for klubben som skal konkurrere med de øvri-
ge klubbers karakter. 

Farum stillede med hele 7 forskellige katahold 
og viste fra start, at vi i Farum har en høj tek-
nisk standard i kata. Holdene lå med et snit på 
højeste karaktergennemsnit på 8,37 til laveste 

på 7,87 og gav et samlet karaktergennemsnit 
på 8,10 der rakte til en 2. plads kun overgået 
af Aabenraa der stillede op med et enkelt ka-
ta-hold som fik gennemsnitskarakteren 8,20. 
3. pladsen gik til Ballerup med en samlet gen-
nemsnitskarakter på 7,92. I kamp-kategorien 
udfindes den endelige vinder af kategorien 
ved at der udregnes antal procentvis vundne 
kampe ud fra antal deltagere hver enkelt klub 
har haft i kamp.

Farum vandt 16 kampe ud af 19 mulige, hvil-
ket gav en sikker sejr i kamp-kategorien. Bal-
lerup besatte 2. pladsen med 7 vundne ud af 
9 mulige og endelig Glentevej 3. pladsen med 
6 vundne kampe ud af 9 mulige.

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 10 børn 
imod hhv. de andre klubbers 1, 2 samt 4 del-
tagere. Farum’s børn brugte 2 min og 27 se-
kunder på at slå tønden ned og dette rakte til 
en 6 plads. Nærmeste bedre konkurrent var 
Glentevej med en tid på 2 min og 26 sekun-
der. Der uddeles point efter hvor hurtigt tøn-
den slås ned og det ene sekund Glentevej var 
bedre end Farum gjorde, at Ballerup nøjagtigt 
sneg sig forbi Farum i den endelige placering 
og derved vandt Trekamp’s titlen for første 
gang. Farums børn måtte derfor tage til takke 
med en flot 2. plads i 2012. Men stort tillykke 
til Ballerup og vi glæder os til at komme ”ud 
af huset” til næste års Trekampstævne der så 
skal afholdes i Ballerup.

Det samlede resultat blev herefter;
1. plads til Ballerup,
2. plads til Farum,
3. plads til Aabenraa,
4. plads til Glentevej,
5. plads til Roskilde,
6. plads til Middelfart,
7. plads til Svendborg. 

Vi håber på lige så mange deltagere til næste 
års stævne der efter en lille årrække med min-
dre antal deltagende, igen er opadgående. 
Osu / Franz  
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roskilde Cup april 2012
Mit første kamp stævne.

Roskilde Cup nærmede sig med hastige skridt, 
og hermed også tanken om det nu alligevel 
var en god ide at stille op…

Men dagen oprandt og det var med sommer-
fugle der havde et vingefang på størrelse med 
havørne der baskede rundt i min mave.

At stille op til et stævne var en meget stor 
udfordring, tanken om at skulle stå "alene" på 
gulvet og at der var tilskuere var ret grænse-
overskridende.

Men nu skal vi jo udfordre os selv en gang 
imellem – og efter et par dages betænknings-
tid besluttede jeg mig for at dette her skulle 
afprøves.   

Vi var 14 stk. fra klubben som stillede op – 2 
kvinder og 12 mænd/drenge. 

Der blev taget godt hånd om os fra start – 
Sempai Franz forklarede hvad der skulle fore-
gå i løbet af dagen, opfriskede kampreglerne, 
hvilken rolle "coachene" havde, tidsplanen og 
hvornår vi skulle begynde at varme op.

Der var en rigtig god og positiv stemning i vo-
res lille "gruppe". Så gik kampene i gang hvor 
børne og voksen kampene foregik sideløben-
de  – og tak skæbne der blev slået igennem. 

Specielt vil jeg nævne Dragi, der er vist kun et 
ord for hans tunge slag og det er AV..

Der stod et par unge drenge fra en anden 
klub ved Dragis kamp nr. 2 og her havde de 
jo hørt at der blev ”heppet” på Dragi ved den 
første kamp. 

Med ærefrygt i stemmen sagde den ene til 
den anden; ”De kalder ham DRAGEN”…og det 
er da ikke det værste at blive kaldt.
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Selvom om der kan være nogle hårde kampe i 
Dojoen til træning, så er stævne kamp noget 
helt andet – hvilket jeg jo havde fået at vide 
og egentlig godt var forberedt på, men allige-
vel ikke helt – det er med lykkelig uvidenhed 
at man går ind til sit første stævne.

For mit vedkommende blev jeg overrasket 
over de hårde stød i den øvre del af brystkas-
sen, de slag træner vi jo ikke i dojoen.

2 minutters kamp lyder jo ikke af meget, men 
på besynderlig vis kan det virke som meget 
lang tid, når kampen så bliver forlænget med 
yderligere 2 min –  så ER det lang tid.

Klubben fik flotte resultater. 

Dragisa Jovanikic – 1. plads samt teknikker pri-
sen hos de voksne

Martin Baadsgaard – 1. plads

Joachim Krogsgaard – 1. plads

Jonas Dam Lerke – 1. plads

Pelle Kristensen – 2. plads

Mikkel Millgaard – 2. plads samt  
fighterprisen hos juniorerne

Jeppe Frimann – 3. plads

Victor Sværke – 3. Plads

Det var en dag med blod, sved og smil – (og 
vist også et par tårer hist og pist) og jeg kan 
kun anbefale jer som ikke har prøvet et stæv-
ne endnu at tage udfordringen op, det værste 
der kan ske er et par blå mærker og nogle rid-
ser i selvtilliden.

Der skal lyde et stort tak til Sempai Jan for at 
skubbe mig ud over "kamp" kanten om end 
det var et hårdt fald med en del blå mærker.

Osu / Charlotte Thorhauge Bech
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marathon lejr juni 2012
Lad mig begynde med at fastslå – så absolut 
bedste karate træning til dato.

Vi begyndte kl. 12 lørdag og afsluttede dagen 
søndag kl. 12.20 for nu at være helt præcis. 

 Vi var en 30 stk. - god blanding af børn og 
voksne.

Super godt tilrettelagt program for de 2 dage 
– vi lagde ud med den mere tekniske del af 
karaten og meget basis i første træningspas. 
Derefter blev der bygget på i løbet af dagen 
med Kata og kumite.

Efter et vel tilberedt aftensmåltid og en god 
lang pause var det tid til dagens sidste træ-
ningspas. Igen godt belagt med teknisk træ-
ning og en masse Ido Kihon no kata. 

Vi sluttede træning kl. 23 – det havde været 
en helt fantastisk dag med masser af god og 
lærerig træning. 

 Vi sov i hhv. Opholdsstuen og dojoen og der 
var vel ro omkring kl. 00, men vi skulle jo også 
op kl. 4 til næste trænings runde.

Når vækkeuret ringer kl. 3.45 kan man godt få 
en lille smule ondt af sig selv…men op kom vi 
da alle og var klar kl. 4 i dogi bukser, T-shirt og 
løbesko. Vi troede vi skulle på løbetur, men nej 
vi skulle ud at køre – en god overraskelse var 
at vi endte på Politiskolen i Brøndby. 

Her blev der ”bygget” en bane med forskelli-
ge aktiviteter som vi skulle udføre i tidsinter-
valler. Disse 2 timer var nok den mere styrke 
baseret del af karaten, uanfægtet at det også 
var hårdt var det sjovt at prøve. Og… jeg behø-
ver nok ikke at nævne at vi også her fik sved 
på panden.

2 timer senere var vi tilbage til et skønt mor-
gen måltid og endnu et tiltrængt bad. En kort 
pause og så en times træning – endnu en kort 
pause og så var kl. 10 og dem som træner om 
søndagen var mødt op. Holdet blev lidt større 

og vi gik straks i gang med en omgang kamp-
træning.

Jeg skal da ærligt indrømme at træthed og 
ømme muskler var ved at indfinde sig, kunne 
godt mærke at der kun var 4 timers søvn i ba-
gagen, men det besynderlige omkring kamp-
træning er at når så man kommer i gang, så 
forsvinder trætheden og de ømme muskler 
tænker man slet ikke på.

Så endnu et rigtig godt træningspas. 

Kl. 11.30 sluttede kamptræningen og så synes 
Sempai Franz lige at vi skulle have en 45 mi-
nutter med diverse spark så vi kunne få pul-
sen op en sidste gang og en behørig afslut-
ning af de 24 timer.

24 timer og 20 min var forbi, alt i alt et meget 
vel tilrettelagt program som instruktørerne 
skal have stor ros for og ikke at forglemme 
stor ros for den dejlige forplejning.

Man har en rigtig god følelse i kroppen efter-
følgende, man har lært en masse nyt, man 
har prøvet nogle fysiske og mentale grænser 
af, der er plads til alle uanset grad, så snyd 
ikke jer selv for den næste maraton lejr. 

Osu / Charlotte Thorhauge Bech
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em 2012
EM i kyokushin blev i år afholdt i Antwerpen i 
Belgien den 1. og 2. juni. Der blev konkurreret i 
kamp og kata for juniorer og voksne. Danmark 
havde deltagere i kamp hos juniorer og både i 
kamp og kata hos de voksne. Fra Farum deltog 
undertegnede, senpai Michael, der stillede op 
i både kamp og kata.

EM blev holdt over to dage. Fredag blev EM 
for juniorer i kamp og kata afholdt, ligesom 
EM i kata for voksne blev afholdt.

Hos juniorer kæmpedes med almindelig be-
skyttelse for juniorer dog uden vest. Hos ju-
niorerne fik Danmark en europamester i form 
af Edita Ademi fra Glentevej, der vandt piger-
nes klasse mellem 60-65 kg. 

Ved kata bedømmes hver kata af 7 domme-
re ud fra samme regler, som det kendes fra 
kata-stævner herhjemme. Den samlede sco-
re for kataen findes ved at fjerne højeste og 
laveste karakter og tage gennemsnittet af 
de resterende. Konkurrencen foregår over tre 
runder. De 16 bedste deltagere går videre til 
anden runde og de otte bedste går videre til 
tredje runde, hvor vinderen findes.

I kata vandt sensei Christina Petersen fra Glen-
tevej for andet år i træk, og hun kunne dermed 
beholde sin titel som europamester i kata. 
Hos mændene var jeg den eneste, der gik 
videre til anden runde, og jeg endte dermed 
blandt de 16 bedste i mændenes kata-konkur-
rence.

Lørdag blev EM i kamp afholdt. Her stillede 
Danmark med et stærkt hold både hos kvin-
derne og mændene. 

Til EM kæmpes der fuld Kock Down uden be-
skyttelse (på nær skridtbeskytter) for mæn-
dene og med benskinner og brystbeskytter 
hos kvinderne. Alle danske kæmpere gjorde 
det flot, og en del kæmpere var med til EM for 
første gang.

Hos kvinderne blev det desværre ikke til no-
gen danske placeringer, selv om alle kæmper-
ne gjorde det godt.

Hos mændene stillede jeg op i mellemvægt 
(-80 kg) og vandt mine to første kampe over 
henholdsvis en azerbaijaner og en spanier. 
Jeg kom dermed til kvartfinalen, hvor jeg 
skulle møde den regerende europamester. 
Jeg tabte desværre denne kamp, og det blev 
dermed til en top 8-placering ved dette års 
EM i kamp.

Senpai Brian Jacobsen fra Nansensgade 
vandt 2. pladsen i mændenes sværvægtsklas-
se, efter nogle hårde kampe mod nogle af 
verdens bedste kæmpere. Han satte dermed 
streg under det faktum, at han er blandt de 
bedste kæmpere i verden, som han også bevi-
ste det med hans 5. plads ved VM i 2011.

Det blev således til tre pokaler til Danmark 
ved dette års EM, der blev flot og velorgani-
seret afholdt af Belgiens Karateorganisation.

Osu / Senpai Michael
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Ydmyg kampkunst
Måske den fornemste beskrivelse af Tsuka-
moto Sensei, Verdensmesteren, som kom til 
Vejen for at undervise os. I sandhed en stor 
mand med et stort hjerte, placeret med per-
fekt præcision, på det helt rette sted. 

Jeg kunne sagtens remse op fra det udleve-
rede program og fortælle hvornår vi stod op 
og hvad vi spiste, men det er ikke interessant i 
forhold til den store oplevelse det var, at være 
på sommerlejr. Omkring 160 karatekaer fra 
hele Danmark, fra Belgien, Holland og Japan. 
Farum ”familien” fyldte godt i landskabet 
med ca. 20 deltagere. Vi trænede hårdt og 
stod som vanligt som gode eksempler på vel-
opdragenhed, høfl ighed og respektfuldhed. 
Humøret var godt og selv når vi var trætte og 
udmattede, så var smilet alligevel det mest 
naturlige og normal at se. 

Der var mange træningspas, de fl este var 
udendørs, og jeg var ikke den eneste som 
blev en smule solskoldet på næsen… selv om 
vi havde smurt solcreme på. Det sagt, så var 
vi jo rigtig heldige med vejret. Det var ikke 
for varmt, ikke for koldt, og det var tørvejr. 
Bedre bliver det ikke. Omgivelserne var også 
superlækre. Masser af plads udendørs (fod-
boldbane + andre grønne arealer), masser af 
plads indendørs, adskillige rum til forskellige 
aktiviteter, svømmehal, klatrevæg og meget 
andet. Det var nok mest børnene, som havde 
overskud til at benytte disse bonus-aktivite-
ter, mens de voksne tog en slapper for at lade 
op til næste træningspas. 

I forhold til at denne lejr også bliver promo-
veret som værende en begivenhed hvor man 
skal have mulighed for at socialisere, synes 
jeg at der var presset for mange træningspas 
ind i programmet. Vi havde ikke meget tid til 
at socialisere. Det blev mere til korte hilsner, 
når man gik forbi de andres hytter/værelser. 
Det synes jeg i grunden var lidt ærgreligt, for 
der var rigtig mange mennesker med Kyokus-

hin i blodet og jeg er sikker på, at man kunne 
have skabt nogle nye bekendtskaber/venskaber 
og noget nyt netværk hvis tiden havde været til 
det. Det sagt, så brugte vi de små korte pauser 
effektivt og fandt lidt tid mandag aften, til at 
sidde og hyggesnakke. Jeg kom lidt sent ind i 
samværet den aften, da jeg havde hyggesnak-
ket lidt med Senpai Tina Dettmann. Da jeg kom 
tilbage, sad en del af Farum familien foran Sen-
pai Niels´ og Charlottes hytte, og jeg sluttede 
mig til dem. Vi var trætte, måske overtrætte….. 
og vi snakkede om hvilken religion Tsukamoto 
Sensei tilhørte. Nogen havde erfaret, at det ikke, 
som vi ellers troede, var buddhismen. Én nævn-
te, at han måske var Taoist….hvortil en træt og 
lidt uopmærksom tilstedeværende karateka ud-
brød ”er han terrorist”? 

Lidt om træningen alligevel, for der var mange 
forskellige træningspas. Der var god variation i 
undervisningen og der blev taget gode hensyn 
til børn, ældre og personer med skader. Der blev 
dannet en særlig fokusgruppe med Sensei Juli-
an som instruktør. Jeg var en del af denne grup-
pe og nød godt af Sensei Julians erfaring samt 
hans fantastiske evne til at undervise. 

Vi havde et træningspas i svømmehallen hvor vi 
gruppevis skulle vise en kata, eller en variation 
heraf, i vand. Det kom der mange gode, spøjse 
og direkte morsomme opvisninger ud af. Det 
essentielle i det, er, at vi både gjorde vores bed-
ste og arbejdede hårdt, og samtidig havde det 
virkelig sjovt. Hvis I ikke har prøvet at lave cirkel-
spark, mens I står i vand til navlen, så prøv det 
engang….. det er bare svært!

Jeg kunne skrive mange sider endnu, men det 
må jeg ikke for Peter… ha ha….så som afslutning, 
er jeg bare nødt til at anbefale alle der har tid 
(og råd) til at deltage på næste års sommerlejr. 
Vi får ikke det samme ud af det, men alle får no-
get ud af sommerlejren. 

Osu / Linda 
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Vi var på Mønlejr og vejet var fint. På vores 
skema stod der FKK på tur. På forhånd tænkte 
jeg at det var gå på trapper. Det havde jeg ret 
i. Men først skulle vi gå en tur hen af Møns 
klint. Det var en hyggelig tur hvor vi kunne 
snakke. Det var nogle steder hvor man skulle 
gå på nogle klipper. Det var sjov at gå der. Da 
vi havde gået i et stykke tid kom vi til trappen. 
Og der ventede vi lidt og hyggede os. Da det 
var tid løb vi op til toppen. Og så sagde Sen-
pai Niels at han havde glemt en sten nede på 
stranden, som der var hul i og som var rund. 
Den skulle vi finde ved at løbe ned til stranden 
og tage en sten og så løbe op igen. Det skul-
le vi gøre 3 gange. Da vi var færdige med det 
dejlige løb gik vi hjem med ondt i fødderne og 
med smil på læben.

Osu / Jonas (3. mon)

Mickael Pohti have taget et GPS ur med ud på 
FKK turen. På billedet kan man se ruten langs 
stranden og turen på trapperne. Turen var i alt 
på 9.3 km.
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information fra bestyrelsen
Den nyvalgte bestyrelse er kommet rigtig 
godt i gang med det spændende arbejde der 
ligger i, at få klubbens midler forvaltet bedt 
muligt til gavn for alle medlemmer.

Bestyrelsen har efter generalforsamlingen 
holdt 2 bestyrelsesmøder, som har været me-
get konstruktive og vi fungerer som et super 
godt team og har flere gode idéer til fremti-
den.

Konstitueringen af bestyrelsen  
ser således ud:
Formand Senpai Henning Fabricius
Kasserer Paulina Lundén
Sekreter Mette Steen Christensen
Medlem Martin Baadsgaard
Medlem Peter Dam Lerke
1. Suppleant Senpai Franz Rasmussen  
 (chefinstruktør)
2. Suppleant Senpai Klaus Vedfelt

Bestyrelsen arbejder for at være mere åben 
og dialog med medlemmerne, vi har derfor 
lagt diverse informationer ud på klubbens 
hjemmeside som kan ses under almen info/ 
bestyrelse.

Følgende kan på nuværende ses  
på hjemmesiden:
1. Sammensætning.
2.  Vedtægter og Police.
3. Forretningsorden.
4. Referater.
5. Tilskudspolitik.

6. Etikette og regler.
7. Nødværgeloven,
8. Dokument til børneattester.
9. Send forslag til bestyrelsens dagsordener.

Bestyrelsen har været primus motor for, at få 
karate kids ind i farum Kyokushin og er nu sat 
i gang starter lørdag 1. september.

Vi vil installere en hårdt trængt udsugning 
til kvindernes baderum, så indeklimaet bliver 
bedre.

Vi har givet større midler til webmaster, så 
klubbens hjemmeside bliver bedre og mere 
sikker til fremtidens udfordringer.

Som skrevet ser bestyrelsen meget gerne 
medlemmer komme med gode forslag til be-
styrelsen, på den måde vil vi få en mere åben 
dialog til gavn for alle.

Klubben skal leve op til lovens krav om børne-
attester og derfor har bestyrelsen besluttet, 
at alle der er fyldt 15 år og har med børn og 
unge at gøre i den daglige færden i klubben, 
skal indlevere underskrevet børneattest til 
formanden hvert år inden 1. september, atte-
sten ligger som skrevet på hjemmesiden lige 
til at printe ud.

Bestyrelsen vil informere hver gang klubbla-
det udkommer, så alle løbende kan følge med 
i hvad der sker i klubben.

Bestyrelsen ser frem til nye spændende ud-
fordringer i den kommende tid.

Osu! / Henning
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arbejdsweekend i Farum Kampsport Center
Lørdag den 7. juli gik startskuddet for en ar-
bejdsweekend i klubben. Rigtig mange fra ka-
rateklubben var mødt op for at give en hånd 
med til de mange opgaver der stod for skud, 
ingen nævnt ingen glemt.

Stort set alle kom fra morgenen og var fri-
ske og klar til at lægge kræfterne i. Der blev 
arbejdet i stort set alle rum i centeret med, 
hovedrengøring af køkken, opsætning af lam-
per, udskiftning af lysstofrør, reparation af 
sofapuder, oprydning på kontor, opsætning 
af tovværk til boksesække, oprydning på loft, 
nedhugning af baderumsfliser og meget me-
get mere.

Hele dagen var der en summen af aktiviteter 
og alle gik i gang med deres projekter i det 
tempo de synes. Det var hyggeligt og sjovt og 
der var tid til pauser, hvor der var alt fra friske 
jordbær til diverse hjemmebagte kager, Toms 
chokolade, sodavand, kaffe te og vand. Det var 
som om at alle havde fået uddelegeret ar-
bejdsopgaver (hvilket de ikke havde), men alle 
vidste hvad de skulle gøre og når nogen lige 
skulle bruge en ekstra hånd var de der med 
det samme.

Der blev svedt, grint, spist, drukket, arbejdet, 
fortalt historier, hygget og grædt glædeståre J

Kl. 13:00 dukkede Lene og Per Gamrath op 
med frokost til alle. Det var lækre sandwich 
som vi kender dem når Lene går i gang og 
selvfølgelig var der også kage medbragt. 

Alt i alt kan vi summe op og sige at det var en 
meget positiv dag på flere måder.

Vi ses i dojoen / Osu

OSU og TAK!
Tak til alle de medlemmer og familier til med-
lemmerne som har støttet vores baderums 
projekt. Uden dem har det været helt umu-
ligt at stable dette projekt på benene og ikke 
mindst alle de frivillige som gav en hånd med 
i arbejdsweekenden.

Yderligere en tak til sponsorer som har bidra-
get med fag- specifikke kompetencer og do-
nationer.

Jonny hansen – murer og tidligere karateelev 

Kenneth VVs og karateelev

Pelle Kristensen – elektriker

Claus Frimann - klinker 

hans Grohe ved rene müller 

unidrain

Jagro Planteskole

Glassnedkeren

altid rent

Johannes Fog 

Petersen og andersen malerfirma

Furesø Kommune 

Furesø hørecenter 
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Karate kids for børn fra 
børnehaveklassen til 2. klasse
Karate Kids er et nyt tiltag i Klubben. Vi starte-
de lørdag den 1. sep. og har i skrivende stund 
20 tilmeldte børn på holdet. Vi træner fast 
hver lørdag fra kl. 13:00 - 14:00 og der er fuld 
fart over feltet fra start til slut.

Som skrevet tidligere på hjemmesiden er Ka-
rate i børnehøjde udgangspunktet for dette 
hold og træningen skal foregå på børnenes 
præmisser. Det betyder ikke at disciplinen og 
de faste rammer er røget over skulderen og vi 
bare leger og pjatter. Lige nu arbejder vi på at 
lære at sige osu når man går ind og ud af do-
joen og på ikke at sige osu når vi bukker første 
gang i start ritualet. 

Men vores målsætning er som sagt, at det 
skal være sjovt og aktivitetsniveauet højt 
når man træner karate. Derfor har vi allerede 
bekæmpet både bjørne, tigere og en enkelt 
elefant under træningen. Og vi 
ved jo alle at med et godt kiai, 
kan man komme langt og vi er 
faktisk ret gode til det. 

Karate kids henvender sig til 
alle piger og drenge der er 
startet i skole og synes at det 
er sjovt at bruge sin krop til 
fysisk udfoldelse i struktureret 
rammer. Undervisningen er 
afledt af den traditionelle kara-
tetræning, hvor der er mange 
traditioner og ritualer der un-
derstøtter udviklingen af krop 
og sjæl. Vi starter hver træning 
med at alle børnene på skift si-
ger sit navn og slå en gang på 

nana Korobi ya oki

Dette betyder bog-
staveligt ”At falde 
syv gange, rejse 
sig otte gange”… 
og det var et af so-
sai’s favorit udtryk 
og formentlig et 
af de bedst kendte 
fra hans medita-
tion lektioner. Det 
har sin oprindelse 
i Zen-meditation 
og er en af de mest 
kendte forskrifter.

Karate er hårdt og 
det er meningen, 
at det skal være 
hårdt. Ellers ville 
der ikke være no-
gen ide i at træne, svede, fokusere og dedikere 
os selv til det. Og ligesom alt muligt andet 
hårdt, vil vi løbe ind i perioder hvor vi kun ser 
ganske få fremskridt. Måske vil vi endda ople-
ve ”tilbageskridt”, vi vil få skader, ikke bestå en 
graduering eller måske glemme en kata som 
førhen har været behagelig nem, men vi har 
bare forsømt at træne den.

Uanset hvad, vil vi mange gange i forbindel-
se med vores træning løbe ind i svære ting 
og endda problemer. Men mange af disse 
sværheder er bare midlertidige – de er mindre 
vejspærringer, små udfordringer som alle her 
en ting til fælles: Vi skal overvinde disse udfor-

dringer og komme 
udenom disse vej-
spærringer.

For hver gang vi 
falder, må vi som 
minimum rejse os 
en gang mere. Så 
hvis vi falder tre 
gange, skal vi være 
sikre på, at rejse os 
fire gange. Falder 
vi hundrede gan-
ge, skal vi rejse os 
hundrede og en 
gang osv.

Karate er meget 
mere end bare 
slag og spark. Det 

handler om, at bygge os selv, vores karakter, 
at smede vores egen sande karate ånd. Det 
kan kun ske såfremt vi udfordrer vores ånd. 
Ligesom muskler skal have modstand for at 
udvikles, skal vores ånd møde modstand for 
at kunne vokse og blive større og stærkere. Og 
ligesom musklen, skal ånden konstant udfor-
dres for at kunne forblive stærk.  

Så husk lige meget hvordan eller hvorfor du 
”falder”, så rejs dig igen. Kun derved bliver du 
stærkere!

 Osu / Senpai Franz

taiko-trommen. Herefter følger det normale 
startritual. Indholdet af træningen kan vari-
erer meget, og vi skal huske at der skal være 
plads til at være barn, lege og pjatte og vi kan 
da allerede nu konstatere at Osu-bold er en 
stor succes. 

Vi arbejder efter en overordnet plan hvor vores 
må er at deltagerne på Karate kids skal lære 
de basale karatefærdigheder samt at kunne 
udføre simple styrkemomenter korrekt. Un-
dervisningen vil være bygget op i perioder 
af fem måneder, hver periode afsluttes med 
en lille prøve/opvisning. Undervejs i forløbet 
vil der være mulighed for at tage forskellige 
diplomer, der er med til at motivere og syn-
liggøre børnenes udvikling. Børnene kan gå 
på Karte kids i et eller to år, og vi vil herefter 
vurdere individuelt hvilket videre karateforløb 
der vil være det bedste for det enkelte barn. 
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For en ikke karate-ka, kan det her med OSU 
være lidt svært at forstå. En lille sjov historie 
fra årets Sommerlejr. Hver morgen fik vi frem-
ragende morgenmad bestående af nybagt-
brød, ost, marmelade havregrynsprodukter 
ect. 

Den første morgen stod jeg oppe ved tag-selv 
bordet og var i gang med at forsyne mig, så 
jeg havde noget at stå imod med til de kom-
mende pass. Der kom en senpai op til bordet 
og jeg hilste naturligvis med et høj og tyde-
ligt ”OSU”. En af personalet som stod for mor-
genmaden (ikke karate-ka) kom hen til mig og 
spurgte lidt fortvivlet. 

”Jeg kan altså ikke forstå det, nu har flere af 
karateudøverne flere gange bedt om ”OST”, 

hjertestarter  
i Farum 
Kampsports  
Center

Indsamling til fordel for  
Dansk Røde Kors

Muligheden for at få en hjertestarter per-
manent monteret i Farum kampsports Cen-
ter har været diskuteret ved flere lejligheder. 
En hjertestarter koster typisk i omegnen af 
15.000-30.000Kr. 

Dansk Røde Kors tilbyder Farum Kampsports 
Center en gratis hjertestarter samt tilhøren-
de førstehjælpskurser, hvis klubben kan dæk-
ke 50-60 indsamlingsruter over 2-3 år til for-
del for Dansk Røde Kors. 

Første indsamlingsdag er  
søndag den 7. oktober 2012

Vi opfordrer derfor karateklubbens medlem-
mer og pårørende til at melde sig som ind-
samlere, og derved støtte 3 gode formål: at 
klubben får en hjertestarter, at der bliver sam-
let penge ind til nødlidende mennesker og at 
vi får en hyggelig dag sammen.

Fakta om hjertestarteren 
hvad er en hjertestarter? 

Hjertestarteren er en transportabel batterid-
revet maskine, som betjenes manuelt. Den 
kaldes også for en AED - Automatisk Ekstern 
Defibrillator. Ved at afgive elektrisk stød kan 
hjertestarteren ofte få et hjerte, der er holdt 
op med pumpe blod rundt, til at pumpe nor-
malt igen. En hjertestarter kan og må bruges 
af alle og er enkel at anvende. 

Der bliver sat en liste op på opslagstavlen 
hvor der er mulighed for at melde sig. Alle kan 
tilmelde sig men der skal minimum være én 
voksen pr hold. Vi håber meget at kunne møn-
stre ca 25 indsamlingshold. Eventuel henven-
delse til Hanne & Peter D Lerke Fam_lerke@
mail.dk

og så vidt hun kunne se var der mere end rige-
ligt. Jeg forklarede hende at det er japansk og 
er vores måde at hilse på, samt at vi benytter 
”OSU” i mange sammenhænge. 

Den ældre dame funderede lidt over svaret og 
sagde, jamen det er jo ligesom i Sønderjylland 
der siger man jo bare ”MOJN”. Til en hvis grad 
måtte jeg give hende ret.

Personlig synes jeg at ”OSU” i karate sam-
menhæng er mere mundret ” end ”MOJN”. 

Hvis der nogen der trænger til at få genop-
frisket OSU, kan jeg henvise til en artikel som 
Senpai Martin skrev i september bladet 2010.

OSU



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.
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