
Profiler fra årene  
som desværre ikke længere er i klubben

Stor tak til senpai Henrik Vinther for hans store hukommelse og medvirken til 
dette lille sus gennem tiden.
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Farum Kyokushin Karate 
25 år jubilæum

Senpai Lars Jensen         1. dan. Medstifter og klubbens første chefinstruktør. 
Hårdtslående vinder af Danish Open ’86, ’87 samt ’89, samt bronzevinder ved EM. 
En af danmarks bedste sværvægtskæmpere gennem tiden.
 
Senpai Kim Lech Fischer         1. dan. Klubbens 2. chefinstruktør. Deltaget i et 
utal af stævner både nationalt og internationalt. Ligeledes vinder af bla. Danish 
Open. Senpai Kim bragte den høje tekniske standard og finesse til klubben.  

Sensei Rauno Kuby          3. dan, startede i klubben i starten af ‘90’erne. Fra  
start meget målrettet og altid hårdt arbejdene. Et kæmpe forbillede for en god 
karateka. Deltog i mange kamp- og katastævner. 
 
Senpai Rasmus Wille         1. dan. Blev medlem i klubben kort efter opstarten. 
Fungerede som instruktør og kasser gennem mange år. Kæmpe aktiv for klubben 
gennem de mange år han sad i bestyrelsen og bla. takket være ham, har klubben 
den gode økonomi den har den dag i dag.
 
Senpai Kamma Kragh         2. dan. En af klubbens første kvindelige sortbælter  
af egen avl. Er nået vidt med flotte resultater i både kata og kamp, med en  
europamester titel som bedste resultat.
 
Senpai Lea Fugl Noes         1. dan. Fantastisk kæmper med stort potentiale.  
Vinder af flere titler ved både Danish Open, DM i knock down, Belgian Open mm. 
Vel nok danmarks hidtil bedste kvindelige sværvægtskæmper.
 
Senpai Nina Møller         1. dan. “Lille pige”, men med en fantastisk vilje og  
stort talent. Flere sejre i katakonkurrencer.
 
Senpai Christine Bucholtz         1. kyu. Super talent og vinder af flere titler, 
bla. Danish Open, DM i knock down, Diamond Cup samt sølvvinder ved EM  
for juniorer.

Allan Salmi Sommer         3. dan. Var med fra klubbens start. Bestemt ikke med 
medfødt talent indenfor sporten, men med en kæmpe træningsiver og stædighed 
som også senere bragte ham med landsholdet til VM i Japan.
 
Sensei Eibye         3. dan. Den “evige” 2’er i katakonkurrencer, men med et kæm-
pe træningsiver. Lagde et stort arbejde i klubben i perioden han sad som formand.
 
Senpai Henrik Vinther         2. kyu. Medstifter af Farum Kyokushin karate og  
initiativtager til Farum Kamsport Center. Har fungeret som formand, kasserer,  
instruktør og mm. Senpai Henrik var en arbejdshest og lagde mange timer i  
klubben, der bestemt ikke ville have været her hvis ikke det var for ham. OSU!
 
Senpai Thorulf Westh         1. kyu. Også med fra klubbens opstart. Bidrog meget 
til klubben med specielt opstart og træning af børnehold. En super teknisk dygtig 
kæmper der helt uforståeligt dumpede testen til 1. dan. Senpai Thorulf kom sig 
desværre aldrig over skuffelsen og trak sig kort efter ud af karaten.
 
Nitiananta Kumar  3. kyu. Klubbens første “lille kæmpe med stort hjerte”.  
Et gudbenådet supertalent og store træningsforbillede der vejede mindre end  
50 kg. Vandt et utal af stævner og “armbøjningskonkurrencer” i klubben.  
Blev syg og forsvandt desværre pludseligt fra klubben.
 
LP. og Winnie Andersen         Parret der gennem en årrække lagde et kæmpe 
arbejde i klubben med bla. bestyrelsesarbejde, klubblad mm.      
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2001. Find tre senpais xxx xxxxxx og senpai Martin der laver kaninøre på Senpai Niels



Efteråret 1986
Jeg starter min Kyokushin karriere på 
Ørnevej i København og kort efter i  
Hundested med senpai Lars Jensen,  
1. dan. Træner sideløbende i et kælder-
lokale under den gamle Stavnsholthal  
med Peter Nielsen og flere andre  
“gamle” kung fu elever.
 
Januar 1987
Senpai Henrik Vinther, 3. kyu starter 
træning i kælderlokalet og vi udveksler 
erfaringer mm. Rygtet om træningen 
løber hurtigt i området og vi får mange 
henvendelser fra folk der ønsker at træ-
ne hos os. Vi er på dette tidspunkt ikke 
en reel klub, hvorfor folk afvises.
 
Foråret 1987
Senpai Henrik Vinther træner med i 
Hundersted med senpai Kurt Søe, 1. 
kyu, Brødrene Oxenløve, 4. kyu samt 
Brødrene Bjørnstrupgård, hhv. 3./4. kyu.
 
April 1988
Opstarter træning i Paltholmskolens  
gymnastiksal. (Nu Grafen).
 
6. April 1988
Der afholdes stiftende generalforsam-
ling på Paltholmskolen. Klubbens første 
bestyrelse bliver sat; Kurt Søe bliver 
valgt som formand, Henrik Vinther som 
kasserer og bestyrelsesmedlemmer 
bliver Franz Rasmussen, Peter Nielsen 
og senpai Lars Jensen der ligeledes er 
chefinstruktør.

1993
Alice Mørkenborg, 2. kyu bliver ny formand i 
klubben.

December 1993
Allan Salmi Sommer bliver klubbens første 
sortbælte af “egen avl”.
 
Marts 1994
Senpai Allan Sommer bliver ny chefinstruktør. 
Rauno Kuby intræder i bestyrelsen.
 
August 1994
Senpai Henrik Vinther, 2. kyu, vælges som ny 
formand.
 
Januar 1995
Interne stridigheder i DKO.
 
Foråret 1995
“Skæg og blå brille” møder mellem Farum, 
Glentevej og Nansengade mhp. brud med 
DKO. Senere tilslutter Roskilde, Odsherred og 
Svendborg sig.
 
Juni 1995
Ovennævnte klubber bryder med DKO og 
Shihan Humberto Budtz, og et nyt DKO 
dannes.
 
1995
Senpai Allan Sommer forlader klubben som 
følge af bruddet med Shihan Budtz.

November 1996
Sepai Kamma Kragh og Senpai Lea Fugl Noes 
bliver klubbens første kvindelige sortbælter 
af “egen avl”. Senpai Rasmus Wille gradueres 
samtidig 1. dan.
 
1997
Senpai Kamma Kragh flytter til Japan og 
bliver gift.

November 1997
Senpai Rauno Kuby gradueres 1. dan.
 
November 1998
Senpai Lars Vedfeldt, senpai Martin Henrik-
sen samt senpai Franz Rasmussen gradueres 
1. dan.
 
November 1999
Senpai Nina Møller gradueres 1. dan.

2000
I årene omkring fra ca. 2000 og frem til d.d., 
vinder Farum Kyokushin Karate’s børn og juniorer 
mange medaljer ved både nationale og interna-
tionale stævner. Ydermere sidder Farum’s voksne 
kyu og dan grader “tungt” på katakonkurrencerne 
og vinder stort set alt i samme periode.
 
November 2001
Senpai Rauno Kuby gradueres 2. dan som den 
første fra egne rækker.
 
November 2002
Senpai Klaus Vedfeldt gradueres 1. dan.
 
November 2004
Senpai Niels Hansen gradueres 1. dan.
 
November 2006
Senpai Rauno Kuby gradueres 3. dan som den 
første fra egne rækker. Senpai Martin Henriksen 
gradueres 2. dan og senpai Michael Meineche 
gradueres 1. dan.
 
November 2008
Senpai Michael Eibye gradueres 3. dan.
 
Foråret 2008
Interne uenigheder i klubben gør, at sensei  
Rauno Kuby og senpai Michael Eibye forlader 
Farum Kyokushin og starter med stor succes, 
Ballerup Kyokushin Karate.
Senpai Niels Hansen vælges som ny formand. 
Senpai Franz vælges som ny chefinstruktør.
 
November 2009
Senpai Henning Fabricius gradueres 2. dan.
 
Marts 2011
Børn og juniorer fra Farum Kyokushin, vinder for 
sidste gang vandrerpokalen ved Trekampstæv-
net. Dette er 14. gang ud af 18. mulige. 
 
2012
Senpai Henning Fabricius vælges som ny for-
mand.   
 
9. Februar 2013
Ved chefinstruktørmøde i DKU, melder Farum 
Kyokushin Karate sig ud af DKU.

8. Februar 1990
Stiftende generalforsamling af Farum 
Kampsport Center.
 
August 1990
Indvielse og åbning af Farum Kamsport 
Center.
 
Februar 1991
Senpai Kim Lech Fischer vælges som  
ny formand. Senpai Franz udtræder af 
bestyrelsen pga. udenlandstjeneste  
med Forsvaret.

Marts 1991
Klubben arrangerer klub kampstævne 
med Shinryokudan fra Nansensgade. Stor 
opsigtsvækkende kamp mellem Senpai Al-
lan “Killer” Christensen og klubbens egen 
“opcoming” kæmper, Kumar, 4. kyu.
 
Juni 1991
Senpai Lars Jensen trækker sig fra klubben 
for at følge nye veje inden for Budoen.  
Gradueres kort efter 1. dan i Jiu Jitsu.  
Senpai Kim Lech Fischer tiltræder som  
ny chefinstruktør.
 
1991
Senpai Michel Runchel, 2. dan, tiltræder 
klubben som instruktør.
 
December 1992
Senpai Henning Fabricius gradueres 1. 
dan.
 

August 1988
Klubben flyttes til Stavnsholtskolen og får 
træningstider i “Tumlesalen”. Der er mere 
end 20 tilmeldte på første hold. Senpai 
Dragisa Jovanikic, 1. kyu og Heidi Nielsen, 5. 
kyu er bla. tilmeldt de første hold.
 
26. Januar 1989
Klubbens første ordinære generalfor-
samling.

Foråret 1989
Der tages kontakt til Judo-klubben “Kaisha” 
og Farum Bokseklub mhp. et samarbejde for 
at få bedre træningslokaler.
 
April 1989
Senpai Kim Lech Fischer, 1. dan, starter  
som instruktør i klubben.

August 1989
Klubben arrangerer deres første interne 
træningslejr som bliver afholdt i og  
omkring Stavnsholthallen.
 
1989
Gennem hele året arrangeres der møder 
mellem de tre klubber og kommunen mhp. 
dannelse af Farum Kampsport Center. Davæ-
rende borgmester, Peter Brixtofte, foreslår 
centrets navn.
 
26. November 1989
Klubben arrangerer deres første stævne som 
er et kampstævne med stilarten  
Shin Go Ryu som har Kyokushin-rødder. 
Stævnet blev en stor succes.

Senpai Lars Jensen

Senpai Kurt Søle
Senpai Henrik og senpai Kurt.  
Opvisning på Farum Bytorv 1991

Peter Brixtofte under 
opførelse af centret i 1990

Første hold 1988. Tumlesalen, Stavnsholtskolen. Forrest senpai  
Lars Jensen, 2. række senpai Kurt Søle og senpai Henrik Winther

1988. Heidi Nielsen.  
Bemærk den flotte stilling

Senpai Henrik Winther. Første spa-
destik til Farum Kampsport Center

Tre nye sortbælter i 1998. Senpai 
Franz, senpai Lars Vedfeldt og 
senpai Martin

Senpai Martins første knock down 
stævne i 1997

Selv en senpai Meineche kan blive 
træt og må bæresL.P. Andersen Martin inden halsen ryger


