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Christmas is coming, og tiden er kommet, hvor vi 
kan se tilbage på mange spændende events og 
mange gode timer i karatens tegn. Siden Corona 
pandemien har sluppet sit tag, har vi alle haft brug 
for at komme ud at se, høre, opleve og være sam-
men med andre.

Kyokushin familien er stor, både nationalt og in-
ternationalt. At rejse er at leve, men 
ikke uden at træne karate. I bladet 
kan du læse en hilsen fra en af som-
merens gæster helt fra Holland. Og 
du kan læse nogle af vores egne ka-
ratekaér, der har været på trænings-
visit i det sydfynske. 

Sommeren har budt på flere sjove 
og lærerige lejre samt kamp/kata events. For før-
ste gang har klubben deltaget i Furesø løbefest, 
som blev en fantastisk dag med masser fokus 
og en imponerende opvisning. Se artiklen og de 
flotte billeder.

Du kan glæde dig til ikke mindre end tre beretnin-
ger om den årlige Mønlejr. I år var temaet Sakido, 
som kan oversættes med ”genstart” eller ”Ree-
boot”, som må siges at være passende efter en 
lang udfordrende Corona periode. Du kan også 
læse om Peter Lerke og Jonas, der tilbragte en 
varm og spændende sommer på camp i Kroatien.

Til kampstævnet i Svendborg havde klubben fire 
unge kæmpere med, og der blev høstet medal-

jer og en masse kamperfaring. Flere af klubbens 
medlemmer deltager i internationale online kon-
kurrencer i Kata og Kobudo med stor succes. I bla-
det kan du se de flotte placeringer – der er plads 
til flere. Læs også seneste nyt fra Kobudo hjørnet.

Brug klubben aktivt men hvordan, tænker du må-
ske, se ”opskriften” i bladet.

I Kids Corner har vi igen lavet lidt 
børneunderholdning, og her kan 
du finde en julekonkurrence for 
ALLE klubbens medlemmer, hvor 
du kan vinde en gave.

Vi har haft en tegnekonkurrence 
for klubbens yngste medlemmer, 

hvor de to vindere har fået deres kunstværker på 
henholdsvis bladets for- og bagside. Stort tillykke 
til Agnes og Egehan. Ikke mindst tak til alle små 
kunstnere, for jeres flotte tegninger. 

Mange tak for alle jeres indspark, artikler, ideer 
og billeder, det giver et godt og spændende klub-
blad.

Vi ønsker alle klubbens medlemmer og jeres fami-
lier en rigtig glædelig jul og et godt nytår!

OSU fra Peter, Charlotte og Michala
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Så kom vi ende-
lig i gang igen 
efter mange 
”mørke” 
måneder med 
nedlukning mm 
pga Covid 19. 
Set fra klubbens 
perspektiv er vi 

kommet forholdsvis godt igennem. Det 
er altid ærgerligt når medlemmer væl-
ger at stoppe og klubben har haft små 
25 udmeldinger under Covid 19, hvilket 
vi trods alt synes er billigt sluppet, om-
stændighederne taget i betragtning. 
Men vær med til at sprede budskabet 
i jeres bekendtskabskreds så vi kan få 
flere medlemmer til vores alles dejlige 
klub.  

Klubben har under nedlukningen 
deltaget i flere virtuelle kata stævner 
og nogle organisationer har valgt at 
holde fast i disse fremover til trods for 
der igen er åbnet op for stævner som vi 
kender til dem. Det er en god og lære-
rig måde at kunne forbedre sine kata’s, 
da man efterfølgende har mulighed for 
at nærstudere sine optagede kata’s og 
se fejl mm som man så kan få rettet. Så 
hold jer ikke tilbage, men få jer meldt 
til de kommende stævner.

Vi har i skrivende stund forstående 
gradueringer og det bliver som altid 
spændende at se den naturlige udvik-
ling der er sket med vores karateka’s 
siden sidste graduering. Men husk på, 
kun en god forberedelse giver succes, så 
træn nu vedvarende og flittigt.

Vores renovering af centrets opholds-
rum er endelig overstået og hvilket 
flot resultat! En stor tak til alle der har 
haft en hånd eller flere med ind over 
renoveringen. Det vil vi nyde godt af i 
mange år fremover.  

Vi har planlagt for flere gæsteinstruk-
tører hen over efteråret og vinteren, så 
slut nu op omkring disse dage og kom 
og få noget ny og spændende inspira-
tion.

“Karate is not a game. It is not a sport. 
It is not even a system of self-defense. 
Karate is half physical exercise and half 
spiritual. The karateist who has given 
the necessary years of exercise and 
meditation is a tranquil person. He is 
unafraid. He can even be calm in a bur-
ning building”. — Mas Oyama

Osu Franz

Chefinstruktør info

Osu alle!
Vi er af klubbladet blevet opfordret til at skrive 
et lille indlæg om, hvad bestyrelsen arbejder på i 
øjeblikket, og det vil vi da gerne ☺

Først og fremmest vil vi dog opfordre til, at man, 
hvis man er nysgerrig på hvad bestyrelsen laver 
og diskuterer generelt, går ind på hjemmesiden 
og finder referaterne frem fra bestyrelsesmøder-
ne. Der står alt om hvilke henvendelser, beslutnin-
ger, hændelser osv. der er blevet behandlet på de 
enkelte møder.

Senest har vi bl.a. haft gang i  
følgende
• Gen-indhentet børneattester på alle de 

voksne, senpais, forældregruppen mv, der har 
kontakt med børnene i klubben.

• Godkendt afholdelse af at par sociale arran-
gementer i klubben for voksne og de større 
børn.

• I forbindelse imødegåelse af vinteren, er 
varmeanlæg og saunaer gennemgået og 
tilpasninger/opgraderinger sat i værk.

Ny bestyrelse

• Der har været fokus på medlemstal og trivsel, 
og der er sat forskellige små initiativer i gang 
bl.a. opfordring til at komme ned og træne 
og indhentning af tilbud om social media 
reklame for klubben.

• Der arbejdes på indhentning af tilbud på en 
mindre istandsættelse af omklædningsrum.

Alle henvendelser til bestyrelsen, bliver behandlet 
på bestyrelsesmøde. Har du en idé til at ar-
rangement du gerne vil have i søen, eller har du 
en forespørgsel, så brug kontaktformularen på 
hjemmesiden. 

Vi glæder os over at se det store optag af nye 
børn på kids holdet, de tiltagende initiativer til 
socialt samvær i klubben, og tilbagevenden af 
nogle af de karatekaer vi har savnet.

Osu 
/Bestyrelsen
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Da invitationen til Matsushima Sommerlejr blev sendt ud, var vi ikke i 
tvivl, vi ville afsted, Corona eller ej. Sommerlejren 2021 skulle afholdes 
i Kroatien nærmere bestemt i byen Zadar. ”Vi”, det er Jonas D Lerke 
(1.Kyu) og hans far Peter D Lerke (5.Kyu).  Vi har de seneste år deltaget 
i flere udenlandske sommerlejre, Spanien, Polen, Serbien, og Jonas har 
desuden deltaget i Tyskland. Desuden har vi deltaget i et utal af inden-
landske lejre igennem de sidste i hvert fald 10år.

Årsagen til, at jeg værdsætter karate lejrer meget højt, er som det før-
ste, det at være sammen med min søn i 4-5 dage omkring vores fælles 
hobby, karaten ….. det er fantastisk …. , desuden har vi begge igennem 
årene opnået et stort netværk af karate kaer fra mange lande. Specielt 
på sommerlejren er der mange deltagere fra østlande, som tit har en 
anderledes tilgang til Kyokushin karate (som specielt tiltaler os meget).

Byen Zadar, ligger helt ud til Adriaterhavet (den kan dateres 3000 år 
tilbage i tiden). Hotellet (nok nærmere et Bed & Breakfast) ligger meget 
centralt i byen,  ca 5 min gang fra stranden og Old Down Town. Byen er 
utrolig smuk, med meget atmosfære, Hitchcock har udtalt at ”Zadar has 
the most beautiful sunset in the world, more beautiful than the one in 
Key West”, så er scenen sat. Desuden har kancho besøgt byen i 2010, se 
billede.

Lejren var i år organiseret af IBK Croatia Branch. Sensei Vladimir Sekelj 
var Camp organisator, en yderst behagelig og pertentlig person. Al-
lerede mens jeg kommunikerede over email med sensei Vladimir, kunne 
man mærke, at han har styr på tingene. En måneds tid før afholdelse af 
lejren sendte han programmet ud til lejr deltagerne, med opdeling af 
grupper, samt en meget detaljeret beskrivelse af de enkelte træningspas 
og de ansvarlige senpais. Det bør nævnes, at denne plan blev overholdt 
igennem hele lejren frem til sidste træningspas. 

Der var tilmeldt 66 karate kaér fra Belgien, Estland, Tyskland, Ungarn, 
Italien, Makedonien, Poland, Serbien, Ukraine, USA, Kroatien, og Dan-
mark (Shihan Rex (7. Dan), Shihan Rosager (5. Dan), Jonas D Lerke (1ste 
Kyu) og undertegnede).  Ud af 42 voksne var der 27 med sort bælte.

Jeg var i gruppe II, som dækkede voksne 6th to 3rd Kyu ……. (Jonas i 
Gruppe III (fra 2 Kyu og op). Jeg var absolut alderspræsident, mere end 
30år ældre end den næstældste i gruppe II, men det er fedt at være 
”ung med de unge”.  Senere på lejren, blev jeg af de unge mennesker 
inviteret med ”i byen”. Jeg takkede pænt nej, da jeg mener at det var 
rigeligt, at Jonas repræsenterede os. Jeg fik kommentaren: ”but Peter 
there is also old women in Zadar”……..

Matsushima Summer 
Camp – 2021 i Zadar
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Kort før lejren modtog vi en email, hvor man 
specifikt tilrådede at medbringe myggebalsam 
og drikkedunk. Det sidste var en rigtig god ide… 
temperaturen nåede typisk op på 34 grader i 
løbet af dagen, dog så jeg ikke en eneste myg.

Da vi ankom til lejren, kom der flere af de unge 
”sortbælter” hen til mig (nogle store brød) og 
spurgte om jeg kunne huske dem ……… jeg 
skulle lige hjælpes lidt på vej, nå ja, det er da 
rigtigt, vi havde været på samme gulbælte hold 
på nogle af de andre lejre, jeg har deltaget i. 

Længe leve youtube

Da jeg gennemgik programmet hjemmefra, 
havde jeg bemærket, at de Kataér som gruppe II 
skulle gennemgå var 

• Yantsu
• Tsuki No
• Saiha
• Gekisai Dai
• Gekisai sho
• Tensho 

Jeg tænkte, det er nok en fejl. Men nej, den var 
såmænd god nok. Da hverken min motorik egner 

sig til Ballet eller Kataér, og yderligere at jeg 
ikke ville falde helt igennem, sad jeg hver aften 
på lejren og forberedte mig på den næste dags 
kata i selskab med YouTube.  Alle de andre Kaer 
i gruppe II kunne allerede de listede kataér, så vi 
fokuserede mest på at finpudse de enkelte de-
taljer, samt øve tilhørende Bunkai´s. Selvom langt 
de fleste senpais ikke er stand til at kommunikere 
på engelsk, er det fedt at prøve andre måder 
at træne på …. Det kræver bare lidt fantasi og 
fagter.

Dag program

En karate dag var delt op i tre træningspas

• Morgen Træning (på stranden)

• Formiddag  
– Kata & Bunkai / Ido Geiko /  
 Yakusoku Kumite  (i byparken)

• Eftermiddag  
– Kihon / Kumite / Stamigna / ….. (i hallen)

Særlig eftermiddagspasset var særdeles varm. 
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Som forberedelse til lejren, havde de to Lerke(r) 
benytter de 3 ugers sommerferien inden til at fin-
pudse formen, det var en rigtig god disposition. 

Lejren som helhed
Stemningen på lejren var rigtig god. Vi kender jo 
naturligvis en del af deltagerne i forvejen, men 
karate kaer som deltager er generelt meget åbne.  
Hotellet, som nok nærmere bør kaldes et Bed 
and Breakfast er set værre, ikke som i Serbien 
hvor det var et super hotel, man skal jo erindre 
at prisen på den samlede lejr eksklusiv transport 
er 200 Euro, således sikrer man, at de fleste har 
mulighed for at deltage. Byen Zadar er en meget 

smuk by, tæt på ideel for en karatelejr.

• Trænings pass 
– Kata 

• Selvom jeg stort set ikke kendte kataerne, fik 
jeg fik meget ud af træningen. Man skal bare 
klø på. 
– Ido Geiko

• Vi øvede en del Ido Geiko, som passer godt 
til min motorik (ikke for avanceret). Særdeles 
erindrer jeg dem som Sensei Kampble (USA) 
underviste i, basisstillinger, simple, men med 
et godt flow. Jeg ville ønske, at jeg kunne 
huske dem efterfølgende.  

– Kumite 

• ALT FOR LIDT KUMITE. 

Jeg husker stadig med glæde den Polske Som-
merlejr, der deltog vi på et decideret kumite hold 
hele lejren igennem.  Der var kumite relateret 
træning (morgen, middag og aften). Vores 
senpais var nogle af de kæmpere som skulle med 
til VM…….. det var fedt. Desuden lavede jeg kun 
en eneste Kata på den lejr.

Tilslut vil jeg gerne takke Shihan Rex og Shihan 
Rosager for de gode træningssessioner (lige min 

stil) og de hyggelige snakke vi havde, to personer 
jeg virkelig i karate sammenhæng har dybt 
respekt for. Og tak til Jonas for at han gad tage 
med sin far på karatelejr igen, jeg satser på, at 
det ikke var sidste gang, næste år er det i Polen.

Og lige en sidste ting, mod alle odds, blev ikke en 
eneste smittet med Corona på denne lejr.

Osu P
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Farum Kyokushin Karate 
indtog Furesø Løbefest 
Klubben gjorde sig flot bemærket med mange 
løbere og en fantastisk opvisning ved Furesø 
Løbefest i august måned. 

Ca. 10 voksne og 20 børn fra Farum Kyokushin 
samt et par familiemedlemmer gennemførte 
ruten på enten 6 eller 2 km.

Efter børnene havde løbet deres 2 km med sensei 
Franz og senpai Merete ved deres side, fortsatte 
de med lidt ekstra karatetræning på plænen, 
indtil de sidste karatekaer, der skulle løbe 6 
kilometer, var i mål. 

Senere på eftermiddagen stod klubben for en op-
visning. Ca. 20 karatekaer deltog, og vi fik lavet 
det flotteste show foran og på scenen kyndigt 
speaket af sensei Niels og ført an af sensei Franz. 
Vi startede med lidt fælles kihon, efterfulgt af 

Susan og Mette, der viste Taikyoku sono ichi, og 
Merete og Annika, der viste Pinan V. Sensei Franz 
viste en bo-kata. Herefter viste Ruben og Merete 
samt Storm og Rasmus lidt kumite, og det hele 
blev afsluttet med gennembrydning af senpai 
Ruben, sensei Niels og sensei Franz fra scenen.

Solen skinnede, humøret var højt og publikum var 
meget begejstrede for FKK’s flotte show.

Klubben fik vist sig frem på fineste vis, og det 
var samtidig et hyggeligt sportsligt og socialt 
arrangement for både børn og voksne. Jeg håber, 
at nogle af tilskuerne fik lyst til at prøve kræfter 
med karate og allerede har været med på Kids- 
eller begynderholdet.

Charlotte Rømer Engel
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To  Farum Kyokushin Karate

New message

Subject Besøg fra Holland

This summer I had the pleasure of training along with your club FarumKyokushin Karate under the guidance of Sensei Franz Rasmussen. Me and my family are in Denmark on holidays for 3 weeks. I normally train in Breda with Karate Club Shinbokukai lead by Sensei Peter Vermaire. 
I �nd it hard to quit for 3 weeks with training, because it is nice to stay active. I have been practicing Kata, Syllabus and Renraku’s in the garden of our vacation address, so I hope I did not scare the neighbours to much with my Kia’s :) . After some googling I found out that there was a karate club nearby Gilleleje, where were our vacation stay is. So I decided to be bold and send an email to ask if it would be OK to train along. It was hart warming that I was welcome to join several lessons that would �t my grade (9th kyu). I immediately regretted not bringing my Gi to Denmark. Nevertheless I was welcome in sport clothes, which was great. It was easy to �nd, and after having a quick word with Sensei Franz, we started.

It is always nice to see that we all practise the same style karate, but that the rituals around it are a little bit di�erent. We do not start with drums, but have comparable greetings and of course a small period of mediation before starting the lesson. The lesson was a great combination of a warming up, some kata, some technique, some core training. All in all it was a great experience and for the many small di�erences, the overall feel of respect and dedication to the sport, binds us all together in Kyokushin. No matter where you train in the world. Thanks for giving me the opportunity to train along. 
If you are ever in the Netherlands or near Breda, please feel free to train along with us. 
 
Groeten, vær hilset, OSU, Rogier  
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Besøg fra  
Holland Julekonkurrence

Kan du finde 10 julemænd udover denne julemand, som  
er gemt i bladet. Noter, tag et billede af løsningen og  
send det på mail til:  
klubblad@farumkyokushin.dk senest den 28/12. 

Side: Side: 

Side: Side: 

Side: Side: 

Side: Side: 

Side: Side: 

Der er en gave til den heldige vinder
Der er en gave til den heldige vinder,  
som trækkes den 31/12 og får direkte besked  
via e-mail og på klubbens facebook-side.

 
 

 

Navn:

e-mail:
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Oyama Cup 2021
Oyama Cup er et fint traditionsrigt børnestævne, 
der afholdes i Svendborg hvert år. I år var det den 
9. oktober, og denne gang blev stævnet afviklet 
sammen med Fyn Open i semikontakt og DM 
i Knock-down, hvilket gjorde at der var masser 
af oplevelser og indtryk at tage med hjem fra 
stævnet. 

FKK var repræsenteret v. 4 kæmpere i børneræk-
kerne: Josefine, Storm, Oscar og Kasper, der 
sammen med deres familier havde taget turen til 
Sydfyn. Op til stævnet havde der til kamptræning, 
været fokus på de specifikke regler der skulle 
kæmpes efter til stævnet, så vores 4 kæmpere 
havde haft mulighed for at rette kampstilen til. 
Kampprogrammet var sendt ud på forhånd, så vi 
vidste at alle ville få 3 kampe til stævnet. 

Josefine har været til kampstævne før, men for 
drengene var det en ny oplevelse. Storm vandt 
alle sine kampe, og sikrede dermed guldmedal-
jen. Kasper fightede sig til en flot bronzemedalje 
med nogle vel-leverede cirkelspark til hovedet. 
Oscar mødte gedigen modstand i sin klasse, figh-
tede med alt hvad han havde, men det blev ikke 
til medalje i denne omgang. Josefine kæmpede 
med stort fokus og god energi. Hun vandt sin 

første kamp i flot stil, men blev desværre  
diskvalificeret i anden kamp, da dommerne  
vurderede hendes teknik for hård.  

Se eller gense senpai Anders video med sammen-
draget af kampene på klubbens Facebook side, i 
opslaget fra 11. oktober. 

Senpai Klaus, senpai Anders og medrejsende 
forældre, sørgede for en fantastisk opbakning og 
stemning omkring kæmperne til stævnet.  

Jeg er imponeret over vores kæmpere. Alene at 
melde sig til et kampstævne kræver mod. At stille 
op og træde ind på måtten. At blive ved med at 
kæmpe, selvom kampen ikke lige går som man 
havde håbet. Mega sejt i min bog! Derudover var 
det en fornøjelse at opleve kammeratskabet de 4 
imellem, og respekten de udviste for hinanden, 
modstandere og etiketten under stævnet. 

Umiddelbart efter kampene i børnerækken var 
afviklet, blev der sat gang i semikontakt og knock-
down kampene for voksne og juniorer. Der var 
store udsving i intensitet og kamperfaring, men 
langt de fleste kampe var spændende at følge, og 
efterhånden som vi nærmede os finalerne, blev 

der gået godt til stålet. Der var mange klubber, 
og det var interessant at følge mødet mellem 
stilarterne. 

Før finalerunderne i knock-down blev sat i 
gang, blev der linet op til gennembrydning. Hvis 
knock-down kampene endte uden vinder, kan 
kampen i yderste tilfælde blive afgjort på hvor 
mange brædder den enkelte kæmper har gen-
nembrudt. De gennembryder med 3 forskellige 
slag. Den enkelte kæmper bestemmer selv, hvor 
mange brædder hun/han ønsker at slå over med 
de enkelte våben. Der var derfor lidt spænding 
og afluring af hvad de nærmeste konkurrenter 
gjorde. Man ønskede jo ikke at have slået færre 
brædder over end sin nærmeste konkurrent, og 
dermed risikere at tabe. De fleste valgte at slå 
to brædder over i hver runde, men de dygtigste 
kæmpere gennembrød op til 6 ad gangen. 

Det var vildt inspirerende at se de virkelig dygtige 
kæmpere, at lægge mærke til deres teknikker, 
til styrken, til energien og deres individuelle stil. 
Det motiverede i dén grad til at komme hjem til 
kamptræning i dojoen hurtigst muligt, og selv 
komme i gang med at øve nogle af teknikkerne. 

Heldigvis er der snart mulighed for at komme i 
kamp… BS Karate har nemlig udsendt invitation 
til kampstævne i april! 

BS cup er et godt begynderstævne, hvor man bliver 
matchet op imod andre kæmpere med ca. samme 
grad, vægt og kamperfaring som en selv. BS cup 
er for alle, helt ned til 8 år. De mindste kæmpere 
kæmper selvfølgelig med veste og hjelm. FKK stiller 
traditionelt med en del kæmpere, dommere og 
publikum, så vi kommer mange afsted, og får en 
rigtig god dag ud af det. 

Læs opslaget i klubben for detaljer om BS Cup, og 
meld jer til. Jo flere vi er med, jo sjovere en dag. 

Og se at komme til kamptræning! Der er kamptræ-
ning for ALLE voksne og børn fra 10. kyu (orange 
bælte) hver søndag fra 11.15 til 13. Vi passer 
selvfølgelig godt på hinanden.  

Susan



18 19

MØN Mønlejr 2021 
med Farum 
Kyokushin  
Karate
Genstart, reboot– eller på japansk ”Sakido”. Det 
var temaet for årets mønlejr.

Efter pause ved sidste års Mønlejr glædede jeg 
mig til igen at deltage i år. Efter næsten halvan-
det år med lockdown, sofa-surfing og zoom-
træning var lejrens tema kærkomment. Det var 
tid til at genstarte træningen og grundformen og 
komme godt i gang med regelmæssig træning 
igen.

Vi var ca. 45 friske karatekaer afsted, alle klar 
til at tage udfordringen med årets tema op og 
bevise, at for Farum Kyokushin er der ikke noget, 
der hedder dårligt vejr! Temaet betød, at selvom 
der blev gået til den ved de mange træningspas, 

så blev der også taget hensyn til, at mange – mig 
selv inkl. -  ikke var i samme træningsforfatning, 
som man normalt ville være i på lejren. Heldigvis 
betød det dog ikke, at vi ikke fik fornøjelsen af 
trapperne op til geocentret på Mønsklint, hvor 
flere karatekaer pressede fysikken til det yderste 
for at snuppe en ”tur til” op og ned og ikke 
mindst for komme først.

Nattræningen viste også sit glade ansigt lørdag 
nat, da regnen holdt 2 timers pause. I det hele 
taget sørgede vejrguderne for, at vi ikke døsede 
hen i varmen i løbet af weekenden. Men det er 
ikke noget, en frisk karateka ikke kan skræmme 
væk med at kiai.

Lejren blev sluttet af med 1000 spark. Eller det 
vil sige 1000 spark x sakido, hvilket ifølge Sensei 
Niels gav 250 spark. Således klogere i både krop 
og sjæl drog vi glade hjem fra lejren 2021.

Jeg glæder mig allerede til næste lejr.

OSU!  
Tine Jørgensen
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Nattræningen er for mange et af højdepunkterne 
på vores årlige lejr og traditionen tro skulle vi 
heldigvis ikke undvære den oplevelse.

Nattræningen er aldrig en del af det officielle 
program, dem som har været med før ved at den 
kommer – men kun sortbælterne ved hvornår…

Lørdag nat klokken lidt i 2 blev vi vækket af nogle 
friske sortbælter, som gav os 10 minutter til at 
gøre os klar til opstilling i gi på gårdspladsen. Alle 
kom op og stod klar – børn og voksne.

Vinden havde lagt sig, luften var mild og regnen 
holdt sig væk.

Vi blev stillet op i de rækker som vi var blevet 
tildelt så der var sikkerhed for at alle var med.

Derefter satte vi os i bilerne, hvorfra vi kørte 
i kolonne ned til en parkeringsplads tæt ved 
stranden.

Fra parkeringspladsen var stien ned til stranden 
oplyst af fakler.

Træningen sluttede og de to grupper blev samlet 
til én.

Soltbælterne fortalte os at nattræningen var slut, 
de mindede os om at nyde denne oplevelse.

Vi sad længe i Seiza med lukkede øjne og nyd de 
mange indtryk fra de fantastiske omgivelser. 

Synssansen var af gode grunde sat ud af drift, 
men de mange lyde, duftene fra havet, vinden 
som stillede susede i ørene – det var et storslået 
øjeblik.

En sidste besked fra sortbælterne var at den før-
ste morgentræning om søndagen var aflyst så vi 
kunne få lov til at sove indtil der var morgenmad 
klokken 8.

Nattræningen var slut, vi gik i fælles flok tilbage 
til bilerne, mætte af indtryk fra en stor oplevelse. 

Personligt var nattræningen et af lejrens højde-
punkter. 

Træning i de rammer, de mange indtryk fra vores 
skønne natur samt det at kunne dele oplevelsen 
med en masse karatekaer. 

Jeg var med på Møn lejr for første gang i 2020, 
der var nattræningen en kæmpe oplevelse.

Inden Møn lejren 2021 tænkte jeg ved mig selv: 
”kan nattræningen i år blive lige så god som 
sidste år?”.

Det blev den. Det blev noget andet end første 
gang, men oplevelsen var lige så stærk.

Til dem der endnu ikke har været på Møn lejr vil 
jeg på det kraftigste opfordre til at være med.

Det er mere end blot en lejr, det er en oplevelse.

Nede ved stranden var der lavede to cirkler med 
fakler, en dojo til børn og en dojo til store børn 
og voksne.

Vi blev hurtigt inddelt i de to grupper, Senpai 
Frederik stod for træningen af børnene, de reste-
rende sortbælter tog sig af den anden gruppe.

Sortbælterne mindede os om hvor vigtigt det 
var at nyde det øjeblik, nyde roen, nyde naturen, 
nyde at kunne dele denne oplevelse med vores 
klubkammerater.

Derefter åbnede vi træningen på vanlig vis i Seiza, 
hvor vi sad i sandet med lukkede øjne. 

Træningen bestod af forskellige teknikker, både 
med bevægelse og uden bevægelse samt styrke. 

Både arme og ben blev brugt flittigt. 

Imens kunne man høre klare og tydelige kiai’s fra 
den anden dojo med nogle særdeles ihærdige og 
aktive børn.

Møn 2021 – nattræning 
Frederik F. Wilkie
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Sakido
når karate(kaen) skal have  
en genstart 
 
Mønlejeren har for mig vist sig at være et eksem-
pel på hvor dygtige vores instruktører er til at 
give os karatekaer præcis det vi har behov for. De 
rammer plet med temaer, som sætter os i relation 
til den verden vi bevæger os i. Det er fascinerende 
og motiverer til at give alt hvad man har med i 
posen. 

Årets tema var ”Sakido” – genstart.  På mange 
måder var det måske en lidt blødere lejer end tid-
ligere. Men den bød på alt det velkendte og gav 
det et twist. Det var et ”re-boot-camp”, som for 
mig ikke kun betød et genopstart på træningen. 
Der gemte sig meget mere – en genopsætning 
af grundindstillingen til (min) karate. Her vil jeg 
dvæle lidt ved nogle oplevelser på lejeren, som 
jeg tog med mig fra denne genstart.

Når der går Hollywood i kataen 
Det var ikke helt det der skete under kata 
træningspas, men tæt på. Sensei Martin stillede 
opgaven ”en af jer skal udføre kata – og de andre 
skal udføre passende angreb” og så gik Bruce 
Line, Chuckels Norris og Jean Klovn van Damme 
ellers i gang med at hoppe forvirret rundt i ring. 

Forvirringen var (næsten) total, for: én ting er at 
at lære en ny kata, en anden ting er samtidig at 
reflektere over ”hvad er det jeg blokerer eller an-
griber” henholdsvis ”hvor er det jeg skal angribe 
for at modtager kan øve kataen?”. Det viser sig 
at det er ganske svært, især når angriberne må 
løbe rundt om ”offeret” for at kunne tilbyde pas-
sende mål. Det er heller ikke nemt at udføre kata, 
når der er et mylder rundt omkring en, hvor man 
plejer at have et mønster man ”bare” følger. Det 
var netop DET, der gjorde øvelsen spændende: 
kamp er ikke kontrolleret – så man må øve og 
genkende scenarier, for at have fleksibiliteten til 
at agere.

Selvom der blev prustet, overspillet og grinet meget 
under øvelsen, så var det en kæmpe øjenåbner. Der 
er meget langt fra kihon / sports-karate til ”kamp-
karate”. Vores forståelse for anvendelsen blev sat 
på en kreativ prøve, og det er ikke for ingenting at 
kata er en af de tre grundpiller i karatetræningen. 
Det vidste jeg godt – nu har jeg en dybere forstå-
else for betydningen af det.

Du må gerne mene det! – kunsten at 
tage imod og at dele ud
Det var en sparring jeg overværede, hvor jeg så en 
ung karateka blive ”skældt ud” (ok…provokeret) 
med ordene ”Du skal mene det!”. Det første jeg 
tænkte er hvor fascinerende det er at se hvor me-
get stærkere mange andre karatekaer er. Jeg bliver 
igen og igen imponeret (ok… chokeret) når jeg, en 
bamse på over 100kg, siden bliver kommanderet til 
at slå MEGET hårdere på modstandere der er 30kg 
lettere. Måske holder jeg (ubevidst) tilbage – eller 
også er jeg bange for hvad der kommer tilbage – 
jeg mærker tydeligt, at mit karate trængte til et 
”re-boot” fra sportskarate til at ville kunne kæmpe 
og presse andre. 

Så grænseoverskridende det er at slå, lige så svært 
er det at sige ”du må gerne mene det” i spar-
ringskampene. Det går op for mig, at det er DET 
træningen er: den mentale og fysiske forberedelse 
på at kunne stå imod en modstander som mener 
det. Det, at kende sine grænser (og sin partner) gør 
det muligt at sige ”du må gerne” – i betydningen 
- ”du må gerne slå til, så jeg kan presse mig selv, til 
at modstå mere”. 
Osu no Seishin – at holde ud, mens du bliver pres-
set. 

Der var mange flere indtryk – fx roen ved at stå at 
lytte til naturen ved morgen træning – men den 
overraskende katatræning og udviklingen i at slå til 
og turde modtage under sparring, det er det der fik 
de største reboots. Det største ved lejeren er dog, 
at være sammen med sin Kyokushin familie.

Osu! Jan Bryde
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3’rd Istria Open
Under Corona pandemien har der været 
afholdt flere virtuelle stævner og FKK har suc-
cesfuldt deltaget i endnu et som blev afholdt 
under organisationen World Union of Karate-
DO Federations.

Der blev dystet i både alm. Karate kata’s og 
kobudo kata’s. FKK havde hele 19 deltagere 
med og alle skulle sende 2 forskellige videoer 
af kata’s som skulle bedømmes af dommerne.

Stævnet var inddelt i forskellige klasser under 
alder og grader. Lavere grader havde mulig-
hed for at deltage i højere graders klasser og 
Master klasserne havde ligeledes mulighed 
for at deltage i de forskellige seniorer klasser. 
Der var således mulighed for, at deltage i 
mere end ens egen klasse. Jeg deltog således 
selv i 10 forskellige klasser. Der var ikke mu-
lighed for at ”genbruge” videooptagelser og 
jeg skulle således gennem 20 optagelser.

FKK havde som nævnt i alt 19 deltagere med og deltagerne fik følgende placeringer listet efter  
aldersgrupperne; resultater af alle deltagere.       

Drenge 8/9 år - hvid/blå bælter - 11. plads Kasper Møbius

Drenge 10/11 år - hvid/blå bælter - 5. plads  Storm Mathiesen

Voksne + 36 år hvid/blå/gul bælter - 1. plads Susan Møbius

- 2. plads Mette Hansen

- 3. plads Frederik Wilkie

- 4. plads Charlotte Engel

Voksne + 21 år - grøn/brun bælter - 2. plads Leif Oxenløwe

- 4. plads Merete Plougmann

Mænd 18-35 år - sortbælter - åben - 2. plads Franz Rasmussen

- 3. plads Frederik Baadsgaard 

Mænd 36-45 år - sortbælter - åben - 2. plads Franz Rasmussen

Mænd + 46 år - sortbælter - åben - 3. plads Franz Rasmussen

Mænd 18-35 år - åben klasse - 6. plads Frederik Baadsgaard 

- 7. plads Valdemar Oxenløwe

Mænd + 36 år - åben - Rengokai - 1. plads Franz Rasmussen

- 3. plads Peter Bukhave

- 5. plads Leif Oxenløwe

Piger 10-13 år - hvid/blå/gul bælter - 2. plads  Josefine Bording

- 6. plads Mette Møbius 

Kvinder + 36 år – grønbælter - 2. plads Annika Falkvard

Kvinder 46-55 år - sortbælter - 3. plads Charlotte Thorhauge

- 4. plads Mette Steen

Piger 14-17 år - åben - Rengokai - 3. plads Freja Barfod

Kvinder 18 - 35 år - åben - Rengokai - 2. plads Freja Barfod 

Kvinder + 36 år - åben - Rengokai - 1. plads Mette Steen

- 2. plads Charlotte Thorhauge

Kobudo - Traditional - 18-36 år - 3. plads Franz Rasmussen

Kobudo - Traditional - 36-50 år - 2. plads Franz Rasmussen

Kobudo - Traditional + 51 år - 1. plads Franz Rasmussen

Kobodu - Hard style - 18-36 år - 1. plads Franz Rasmussen

Kobudo - Hard style - 36-50 år - 1. plads Franz Rasmussen

Kobudo - Hard style - + 51 år - 1. plads Franz Rasmussen

Herunder en samlet oversigt over samtlige deltagende lande og deres medaljehøst
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Farv selv 
tiger

Den første onsdag i hver måned 
mødes børne karateka’erne til 
spisning og hygge efter træningen.

Onsdag den 1. september 2021 
tog vi hul på en ny sæson efter en  
laaaang pause – Yes!

Bag forberedelserne står frivillige forældre, 
som skiftes til at købe ind og lave mad, enten 
hjemmefra eller i køkkenet i klubben. Der møder 
gerne 2-4 forældre op per gang, som hjælper til 
med forbedrelserne imens børnene er i Dojo’en 
og sveder og giver den gas.

Efter spisning bliver der snakket og hygget. Nogle 
gange er der måske arranget en lille leg (navne-
leg, pakkeleg til jul osv). Alle hjælper til med at 
rydde af og sætte borde og stole på plads, samt 
støvsuge.

Vi, som forældre, gør dette for at bakke op om 
børnene, deres træning og livstil (vi ved, også 

som karate-forældre, at karate er mere end bare 
en sport), samt motivation. Det giver dem også 
noget socialt samvær udenfor Dojo’en på tværs 
af aldersgrupper. Det er en styrke når der er 
lejr, stævne osv. Det er rigtig hyggeligt for både 
forældre og børn. 

Der er ingen tilmelding til spisningen og det er 
frivilligt, men vi vil gerne opfordre alle børn på 
holdet til at komme og være med.

Ønsker man at være med i forældregruppen, mø-
der man op i klubben første onsdag i måneden.

OSU og vel mødt!

Forældregruppen består pt. af: 
Charlotte (Lauras mor) 
Lisette (Josephines mor) 
Kristina (Luca’s mor) 
Thomas (Sebstians far) 
Johanne (Storms mor) 

Fællesspisning  
og hygge på børneholdet
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Kids Corner

DOJO Labyrinten
Peter har bestået sin graduering på kidsholdet og er mega glad.
Men Sensei står med hans nye bælte på den anden side af dojoen.
Hjælp Peter med at komme hen til sensei, så han kan få sit nye bælte.

Møn lejr - børnehygge

Dojo labyrinten Tæl til 10 på Japansk
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Find 5 fejl
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 Træning med sensei ”Killer”
Sensei killer er en kendt herre blandt mange kyokushin elever og dem der har haft for-
nøjelsen af at træne med og under sensei ved hvorfor. Sensei killer er motiverende, inspi-
rerende og sjov og så laver han de fedeste træninger hver gang. Vi havde fornøjelsen af 
at have sensei killer i Farum tirsdag den 30/11 på det sene hold på foranledning af senpai 
Dan. Selv om det er over 12 år siden jeg sidst så killer, så var det et glædeligt gensyn og 
han er, som han altid har været og det tror jeg vi alle mærkede under træningen. Sensei 
kørte mange kamp inspirerede kombinationer med os på pude og kombinationerne stod 
i kø hos ham. Hvis der var noget energi tilbage ”på hylderne” så var det i hvert fald ikke 
killers skyld.

Killer har lovet at kigge forbi os igen en anden gang og det vil vi glæde os til.

Osu Martin



34 35

Børnehold,  
den 28. november:
Abdul Bais Farooq Wadood,  
9. kyu
Adam Valdemar Ålholm Hansen, 
9. kyu
Alberte Dalsgaard, 8. kyu
Frederik Markussen, 8. kyu
Frederikke Flagsø, 8. kyu
Kasper Kristensen, 8. kyu
Luca Markvardsen Helms, 7. kyu
Mette Møbius, 8. kyu
Noah Lindhe, 8. kyu
Oskar Elbæk Larsen, 8. kyu
Rasmus Malling Beck, 8. kyu
Sebastian Winther, 8. kyu
Sophia Droob, 8. kyu
Storm Thinggaard Mathisen, 6. 
kyu
William Droob, 8. kyu

Voksne, 9. - 7. kyu,  
den 29. november:
Allan Skovrup Thomsen, 8. kyu
Bastian Jakobsen, 8. kyu
Charlotte Rømer Engel, 8. kyu
Dennis Lindberg, 8. kyu
Frederik From Wilkie, 8. kyu
Saira Khan, 8. kyu
Susan Møbius, 6. kyu
Thomas Ricco Ølholm Larsen, 6. 
kyu

Begynder/let øvede,  
den 30. november:
Aksel Skovrup Christiansen, 12. 
kyu
Alma Olsson Mandsberg, 10. kyu
Anna Stolle, 11. kyu
Benjamin Buddike, 10. kyu
Frida Liest Jakobsen, 10. kyu
Magnus Carstensen, 10. kyu
Malthe Flink Feilberg, 10. kyu
Oskar Liest Jakobsen, 10. kyu
Sara Liest, 10. kyu
William Falck Andersen, 10. kyu

KIDS graduering,  
den 4. december:
1. KIDS mærke:
Lukas
Theodor
Alicia
Ethan
Helene 
Villum
Louis
Lauge
Walter
Eskild
Rudy
Ela
Alfred
William
Svend
Gabriel Aleksander
Emilla

SHINZA
Resultaterne af gradueringerne
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2. KIDS Mærke:
Mikkel

12. Kyu
Otto
Malthe
Gabriel Hansen
Karla
Johan

11. Kyu
Zoey
Frederik
Gabriel Hammel

10. Kyu
Kasper
Nor
Aaron
Lasse
Agnes

Et stort tillykke til alle de nye grader. Der blev generelt 
vist god fokus og energi og instruktørgruppen er 
meget stolte og glade over jeres flotte præstationer. 
Husk, at allerede nu starter træningen frem mod 
næste graduering. Så træn hårdt når I nu alligevel er 
på holdet i klubben og husk nu "lektier" derhjemme.

Osu
Sensei Franz

FKK deltog med 14 deltagere ved det virtuelle 
stævne, 2’nd International Karate & Kobudo 
Championship som blev afholdt af Traditional 
Karate-Do Okinawa Kobudo Indo Kyokai i Indien. 

Ved stævnet hvor der jf. stævneledelsen var mere 
end 500 deltagere fra 24 forskellige lande, skulle 
hver enkelt deltager fremsende en enkelt video-

optagelse af en valgfri kata som deltageren ville 
dyste med. Stævneledelsen brugte herefter en 
uge på at gennemse de enkelte kata’s, hvorefter 
vinderne blev kåret.

Det blev igen en stor succes for FKK, da alle delta-
gere tog en placering.

Participants name Event Country rank

Leif Oxenløwe Kata Denmark 1st

Annika Falkvard Kobudo Denmark 1st

Mads Petersen Kata Denmark 1st

Josefine Boarding Kata Denmark 1st

Merete Plougmann Kata Denmark 1st

Charlotte Engel Kata Denmark 1st

Franz Rasmussen Kata Denmark 1st

Laura Nilsson Kata Denmark 1st

Franz Rasmussen Kobudo Denmark 1st

Valdemar Oxenløwe Kata Denmark 1st

Susan Møbius Kata Denmark 1st

Annika Falkvard Kata Denmark 2nd

Michala Bojesen Kata Denmark 2nd

Hans Oxenløwe Kata Denmark 2nd

Mette Møbius Kata Denmark 3rd

Luca Helms Kata Denmark 3rd

Stort tillykke til alle deltagere.       
Sensei Franz

International Karate & Kobudo Championship 2021



3938

Ferie?! Jamen, hvad så 
med min træning???
Sidste sommer planlagde jeg at tage ungerne 
med til Sydfyn, som del af vores sommerferie. 
Jeg ved at der ligger en Kyokushin karate klub i 
Svendborg, for den er min storebror tilknyttet. 
Så jeg tænkte at det kunne være lidt sjovt at se 
om jeg kunne få lov til at træne med, når nu jeg 
alligevel var i området. 

Min storebror formidlede kontakten til senpai 
Charlotte Gundertofte, som med det samme 
skrev retur at vi (min datter Mette og jeg) var 
meget velkomne til at komme og træne med. 

Det har vi benyttet os af et par gange siden. Vi 
har indtil nu haft fornøjelsen af hhv. en udendørs 
kihon og ido geiko baseret træning med fulde 
Corona restriktioner på deres udendørs træ-
ningsareal lige ned til Svendborg sund, og den 
generelt mere kamp- og styrkebaserede træning 
i dojo’en. Det er fedt at mærke, at selvom der 
kan være forskel på forbund og tilhørsforhold, 
kan de personlige relationer og den fælles glæde 
ved karaten, sagtens facilitere at vi kan mødes og 
træner sammen på tværs. 

Yderligere bonus er selvfølgelig at man for 
udvidet sit netværk. Jeg fik jo i den forbindelse 
lejlighed til at hilse på senpai Charlotte da jeg 
var ovre og se vores kæmpere ved Oyama cup i 
oktober. Derudover er det altid lidt spændende 
at se hvordan andre klubber træner, hvordan 
etiketten er i den enkelte klub, samt selvfølgelig 
at få endnu flere input til egen træning. Vi kan fx 
berette at Svendborgs senpai Kim er lige så glad 
for jump-squats og strækkere som senpai Dan, 
og at runde fødselsdage også fejres med stræk-
kere i SKK, hvor mit ene besøg faldt sammen 
med fejring af senpai Leifs 60 års fødselsdag ☺ 
Osu senpai!

Tusind tak til Svendborg Karateskole Kyokushin 
for at tage så godt imod os. Og især til senpai 
Charlotte og sensei Kim. Tak for jeres gæstfrihed. 
Osu!

/Susan og Mette

Ps. Der er desværre ikke så meget ”aktion” på 
billederne, for vi blev holdt noget beskæftiget 
under træning, så det dér med at tage billeder fik 
vi ikke tid til. De kommer en anden gang. Men 
kig endelig ind på Svendborg Karate skoles hjem-
meside og Facebook gruppe, hvis I er nysgerrige 
på mere om hvordan træning mv. foregår dér.  
(svendborg-karateskole.dk)
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Kobudo hjørnet
Gasshuku 2021

I september måned blev årets ”Sommerlejr” 
afholdt og arrangeret af Lasse Jensen sensei og 
Dorte Jensen sensei fra Nakskov Tokushinryu 
Shibu. Der var deltagere og instruktører fra Dan-
mark, Sverige, Chile, Tyskland samt Rumænien. 

Lejren startede fredag med bo, sai 
samt tonfa kihon.

Lørdagen startede med stævne, ”Tokumura Cup” 
som alle deltog i. Stævnet var opdelt for kyu 
grader og for brun- og sortbælter.

Fra Farum deltog Annika Falkvard, senpai Mette 
Steen, senpai Charlotte Thorhauge samt sensei 
Franz.

Stævnet blev afholdt over tre runder og de bedst 
placerede 8 gik videre fra første til anden runde 
og de bedst 4 placerede heraf gik så videre til 
finalerunden.

For kyu-graderne gik senpai Charlotte videre til 2. 
runde og skulle her vise endnu en kata. Det blev 
til en flot 7. plads.

Instruktører på lejren var Mads Nørby  
sensei, Jan Overgaard sensei, Andreas  
Mischke sensei, Bodo Hass sensei,  
Tonni ”TC” sensei samt Lars Andersen  
sensei.

Sensei Franz gik videre til finalerunden hvor han 
blev placeret som nr. 3, blot slået med 0,1 point 
til de to foranstående.

Lørdag eftermiddag var der workshops med Tek-
ko, Tonfa, kata’erne ”Tokushin no bo” og ”Kyan 
no sai”, samtidig med at der var gradueringer til 
1. kyu samt dangrader.

Sensei Franz blev her gradueret til shodan i 
Tokushinryu Kobudo.

Søndagen startede med Mads Nørby sensei der 
underviste i grundlæggende Bo principper.

Efterfølgende underviste Lars Andersen sensei i 
Sai og Kama bunkai.
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FKK deltog i sommers ved det virtuelle 2’nd In-
ternational Karate & Kobudo Championship med 
stor succes. Stævneledelsen var shihan Ayan 
Chakraborty fra Traditional Karate-Do Okinawa 
Kobudo Indo Kyokai i Indien. 

I oktober afholdt Shihan Chakraborty endnu 
et virtuelt kata stævne, World Karate & Martial 
Arts Championship 2021, hvor man igen kunne 
deltage i både klassisk karate kata’s samt med 
kobudo kata’s.

Participants Name Sex Category Location Age Ranking

Storm Thinggaard Mathisen Male Kata Denmark 12 1st

Charlotte Thorhauge Female
Kobudo Short  
Weapons

Denmark 48 1st

Charlotte Thorhauge Female Kata Denmark 48 1st

Mette Steen Christensen Female
Kobudo  Long  
Weapon

Denmark 48 1st

Mette Steen Christensen Female Kata Denmark 48 1st

Annika Falkvard Female
Kobudo  Long  
Weapon

Denmark 49 1st

Franz Rasmussen Male
Kobudo Short 
Weapons

Denmark 54 1st

Franz Rasmussen Male
Kobudo Long  
Weapons

Denmark 54 1st

Franz Rasmussen Male Kata Denmark 54 1st

Frederik Wilkie Male Kata Denmark 48 1st

Peter Bukhave Male Kata Denmark 51 1st

Sebastian Winther Male Kata Denmark 12 2nd

Saira Khan Female Kata Denmark 37 2nd

Frederikke Kristensen Female Kata Denmark 21 2nd

Josefine Bording Female Kata Denmark 13 2nd

Valdemar Oxenløwe Male Kata Denmark 18 2nd

Michala Bojesen Female Kata Denmark 44 2nd

Susan Møbius Female Kata Denmark 44 2nd

Annika Falkvard Female Kata Denmark 49 2nd

Jan Bryde Male Kata Denmark 40 2nd

Leif Oxenløwe Male Kata Denmark 50 2nd

Mette Møbius Female Kata Denmark 11 3rd

Laura Nilsson Female Kata Denmark 13 3rd

Mette Hansen Female Kata Denmark 50 3rd

Tine Jørgensen Female Kata Denmark 46 3rd

Charlotte Engel Female Kata Denmark 51 3rd

Luca Helms Male Kata Denmark 12 3rd

Michael Løngaa Male Kata Denmark 43 3rd

Mikkel Gram Male Kata Denmark 50 3rd

Peter Sundwall Hansen Male Kata Denmark 35+ 3rd

25 deltagere fra FKK havde meldt sig til og flere 
gange været i dojo’en for at filme deres valgfri 
kata’s som skulle sendes til Indien for bedøm-
melse stævneledelsens dommere. 

Det blev igen en stor succes for FKK, da alle delta-
gere tog en placering.

Ca. 500 deltagere fra lande som Slovakiet, 
Tyskland, Cypern, USA, England, Fankrig, Italien, 
Bangladesh, Indien, Grækenland, Sydafrika, Dan-
mark m.fl. deltog i stævnet.

Stort tillykke til alle deltagere.    
Sensei Franz

World Karate & Martial Arts Championship 2021
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Hvis du synes, der sker for lidt i klubben, eller 
du har en god idé til noget, vi bør lave, så smøg 
ærmerne op og læg en plan. 

Meget kan lade sig gøre i vores flotte rammer, 
men eftersom bestyrelsen og senpai-gruppen al-
lerede er dybt engagerede i klubben, kan det ofte 
bedst betale sig at lægge en plan selv, hvis man 
har en god idé, man gerne vil have ført ud i livet. 

Vi har over de sidste par år være med til at tage 
initiativ til: 
• En løbeklub (som i øvrigt meget snart har  

1 års jubilæum)

• Online fastelavnstræning inkl.  
udklædningskonkurrence og kahoot

• Deltagelse i Furesø løbefest

• Børnehygge med film og pizza

• Voksenhyggeaften med spisning og spil

• Træning for børnene i efterårsferien

Nu er vi ikke de eneste, der indimellem tager et 
initiativ, når vi synes, der skal ske et eller andet, 
og vi har ofte gjort det sammen med andre 
karatekaer/forældre. Der findes heldigvis VIRKE-

LIG mange ildsjæle i klubben. Hvilket jo også er 
derfor, at der hvert år bliver arrangeret klublejre, 
marathon-lejre for børnene, ninjadage, børne-
hygge den 1. onsdag i måneden og meget mere. 
Dertil kommer alle de, der lægger en indsats i alt 
det praktiske, tager med til stævner, laver klub-
blad, træner i andre klubber og deltager på lejre 
for at kunne tilføre klubben nye og spændende 
kampteknikker, træningsmetoder og andet til 
fælles udvikling. 

Fælles er imidlertid opskriften. Ønsker du at 
noget skal ske i klubben, så

1) Læg en plan. Find ud af hvad du har lyst til at 
lave, hvor, hvornår, find evt. et par allierede 
og lav et økonomisk overslag, hvis der skal 
bruges penge

2) Har du brug for input, før du sender en idé 
til bestyrelsen, så tag fat i en senpai, et besty-
relsesmedlem eller måske én af de forældre/
karatekaer, som ofte er synlige i klubben, og 
få et par gode råd med på vejen. 

3) Send din plan til bestyrelsen via kontaktfor-
mularen på hjemmesiden. Bestyrelsen mødes 
med 1-2 måneders mellemrum, men kan 
sagtens tage beslutninger pr mail, hvis der er 
brug for en hurtigere tilbagemelding. ELLER 
er dit initiativ udelukkende af træningsmæs-
sig karakter, og har du ikke brug for øko-
nomisk tilskud fra klubben, så vend i stedet 
din idé med en senpai og send oplægget 
til sortbæltegruppen att. cheftræner sensei 
Franz Rasmussen. 

Vi glæder os til at se, hvad I finder på 
Charlotte E og Susan

Kom frisk! 
Sådan får du stablet et arrangement på benene i klubben!
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Opslagstavlen

Husk juleafslutning

Tirsdag den 

21. december

Kl. 17.30-19.00

Juletræning

28/12, kl. 17.30-19.00
30/12, kl. 17.30-19.00

Start det nye år 
med Kagami Biraki

Nytårstræning

Lørdag den 1. januar
Kl. 15.00-17.00

Sæt kryds i 

kalenderen

Lørdag 5. februar 

kl. 18.00

hvor der er Nytårskur

Vi vil, træne vor 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, respek-
tere 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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