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Sidste gang vores klubblad udkom, var i for-
året 2014, nærmere bestemt Maj måned, 
altså for et år siden. Faktisk er der masser 
af råstof til relevante artikler, vi mangler 
bare forfattere. Jeg så meget gerne at også 
de unge karate ka`er kunne bidrage med 
nogle fl ere artikler (også nogle få linjer), 
prøv at læse Anemones fi ne artikel inde i 
bladet. Bladet er skrevet for og af klubbens 
medlemmer. Husk ingen artikler intet blad. 
Som du kan se i indholdsfortegnelsen inde-
holder dette blad mange forskellige 
typer artikler, lige fra graduerin-
ger, lejre, stævner til seminar, 
(både i ind og udland). 

En af årets store begivenheder var Kancho 
Matsushimas besøg i Danmark, læs artik-
lerne og se billederne inde i bladet. Jeg 
kan også kun opfordre alle til at læse vores 
chef-instruktør artikel, hvor der opfordres til 
at man melder sig som trænere.

Til sidst vil jeg gerne på klubbens vegne 
endnu engang takke Fru-Nielsen tegnestue 
for layoutet til Danmarks fl otteste Karate 
klubblad. Fru-Nielsen (Liselotte) har en søn, 

Karl Ludvig som for et par år siden gik 
til Karate, og har til trods for hans 

udmelding, fortsat med at lave 
det fl otte blad for os.

OSU Redaktionen
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Så er vores fantastiske klubblad endnu en-
gang udkommet - denne gang er der des-
værre gået et år mellem det nye og det 
gamle. Jeg tror vi alle er enige om, at det 
er et godt blad at læse og jeg ved også, at 
redaktionen lægger et stort stykke arbejde 
i det. Men bladet udkommer kun, såfremt 
DU skriver artikler til det, så husk nu at fodre 
redaktionen med store som små artikler så-
fremt du har deltaget i et stævne, en lejr, 
seminar eller lign. Alt har interesse. Vedlæg 
gerne billeder fra arrangementet. 

Artikler kan sendes til  
klubblad@farumkyokushin.dk

Siden sidst er der sket en del på instruktør-
fronten. Vi har fået flere nye sortbælter og 
en ekstra sandan. Ydermere har vi opstartet 
et projekt med en børnegruppe der tager 
sig af undervisningen af børnene onsdag og 
søndag. En god læringsproces for vores hø-
jere graduerede elever der får en uvurderlig 
instruktørerfaring med sig. Der er plads til 
flere i gruppen, så er man voksen, 4. kyu el-
ler højere grad og har mod på at give sig i 
kast med lidt undervisning, så tag fat i Peter 
Bukhave eller Jan Neerdal.

Janne og Martin Baadsgaard har rigeligt med 
kids til træningerne om lørdagen og har 
også behov for et par ekstra hænder engang 
imellem. Så har du lyst til at se karaten fra 
børnehøjde, så tag en snak med fam. Baads-
gaard.

Husk at støtte op om vores samarbejde med 
Shin Go Ryu klubberne, hvor vi en gang om 
måneden gæster hinanden til lidt kamptræ-
ning og sparring. Udveksling af gode erfa-

Cheftræner info - OSU
ringer og ”blød” sparring er i fokus, så kom 
trygt og vær med. Husk også at komme til 
vores alm. kamptræning i klubben. Det er 
en del af gradueringskravet til de lidt højere 
grader, at man deltager jævnligt på kam-
pholdet.

Vores sene onsdagstræning fortsætter med 
et nyt islæt. Der lukkes som tidligere op 
for gradueringstræning 2 måneder før en 
graduering. Her vil der være mulighed for 
voksne der skal til gult bælte eller højere 
grader at få undervisning primært i ido ki-
hon og katas. De øvrige måneder, bortset 
fra sommerferieperioden, vil vi forsøge med 
nogle temadage hvor alle er velkomne. Som 
hovedregel koster det ikke penge at deltage 
i temadagene, men den første temadag som 
bliver onsdag d. 02. september, vil vi afhol-
de et gennembrydningskursus. Her vil del-
tagerne høre lidt om teorien bag gennem-
brydning og efterfølgende selv få mulighed 
for at prøve kræfter med gennembrydning. 
Klubben har ”plast genbrugsbrædder” man 
kan afprøve, men såfremt man ønsker at 
gennembryde brædder som bla. bruges 
ved turneringer eller mursten, vil der være 
mulighed for på dagen at tilkøbe disse gen-
stande. Onsdag d. 07. oktober afholder vi 
temadag med forskellige faldteknikker. 
Kommende dage vil blive slået op på hjem-
mesiden.

Husk også at tilmelde jer klubbens nyheds-
brev og Facebook-gruppe hvor  nyheder 
hurtigt kan spredes.

Osu /Franz
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Kancho Matsushima 
gæster Danmark
Præsidenten for IKO 3, 
68-årige Yoshikazu. Mat-
sushima, 9. dan og hustru, 
gæstede i perioden 9. – 15. 
april Danmark og herun-
der også Farum Kyokushin 
Karate. Kancho havde ikke 
tidligere besøgt Danmark, så 
det var med stor glæde han 
sagde ja til invitationen.  

Der var lagt et “langt karate-
program” der bla. bød på;

•	 	Fredag	d.	10.	april.	2	
timers	undervisning	i	
Roskilde	Karate	Center.

	•	 	Lørdag	d.	11.	april.	Stævne-
offi	cial	ved	BS	Cup	med	
ca.	150	deltagere,	afholdt	
i	TK’s	Ungdomsgård	på	
Tomsgårdsvej	i	Køben-
havn.

•	 	Søndag	d.	12.	april.	2	
timers	seminar	i	Solvang-
hallen	i	Farum.	Efter-
følgende	censor	ved		dan-
graduering	hos	Farum	
Kyokushin	Karate,	hvor	
senpai	Martin	og	senpai	
Skipper	blev	gradueret.

•	 	Mandag	d.	13.	april.	2	
timers	undervisning	hos	
Farum	Kyokushin	Karate.

•	 	Tirsdag	d.	14.	april.	2	
timers	undervisning	hos	
BS	Karate	på	Tuborgvej	i	
København.

Kancho underviste bla. i 
basal kihon, ido geiko med 
så svære serier så selv fl ere 
sortbælter blev rundtossede, 
kata, kobudo mm. Kancho’s 
68-årige hofter er ikke 
længere hvad de har været, 
så det var så som så med de 
høje spark, men hans bevæ-
gelsesmønstre blev udført 
med en hastighed og timing 
der ville gøre selv de fl este 
20-årige misundelige. Kan-
cho’s sprudlende og meget 
humørfyldte undervisning 
var en fantastisk oplevelse og 
stor inspiration for de fl este 
der for første gang fi k en 
“rigtig Japaner” at se. Kancho 
stillede også velvilligt op til 
billedtagning, så mange fi k 
sig selv foreviget med præsi-
denten. 

Kancho og frue holder meget 
af sightseeing og under 
deres ophold fi k de bla. set 
Vikingeskibs museet og 
Roskilde Domkirke, Kron-
borg, Christiansborg og store 
dele af seværdighederne i 
København.

Kancho har i en efterfølgen-
de mail, bedt mig hilse alle 
medlemmer og sige tak et 
godt ophold. Han glæder sig 
til at se rigtigt mange af os til 
VM i Japan, efteråret 2016.

Osu / Franz







Senpai Skipper 
graduerer til 1. dan
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FARUM KYOKUSHIN KARATE

I december måned tog sensei Franz fat i mig 
og motiverede mig til at træne op til 3 dan. 
Det skal siges at min sidste graduering var i 
2006 og vi har flere gange talt sammen, om 
jeg ikke skulle til, at gå i ”gradueringsmode”. 
Sensei lokkede med, at Kancho Yoshikazu 
Matsushima, som er præsident for vores or-
ganisation, havde takket ja tak, til at komme 
til Danmark og at i den forbindelse ville, 
man lave en graduering. 

Tanken om en graduering har tit været på 
sinde og jeg gik i tænkeboks igen. Når man 
skal beslutte sig for at gå til en højere gra-
duering og for mig 3. dan, er det ikke sådan 
lige en impuls beslutning, så jeg besluttede 
at bruge juleferien til at teste kata, ido og 
kihon formen af. Der er altid plads til for-
bedring, men jeg synes at udgangspunktet 
var godt og jeg ville jo have forberedelses-
tid frem til 12. april, til at blive helt skarp og 
det var en realistisk proces i forhold til, at få 
styrken maksimalt på plads, samt slå rusten 
af de mest avancerede kataer.

Jeg lavede en aftale med Helena og hun 
ville gerne støtte mig i, at jeg i den periode 
havde fokus rettet på karaten og afsatte den 
nødvendige tid for at blive klar.

Beslutningen blev vedtaget og jeg vendte 
tilbage til sensei og meldte mig som dana-
spirant. 

1. januar blev startskuddet for optræningen 
og min forberedelse. Jeg havde planlagt min 
optræning ned til mindste detalje. Den over-
ordnede træningsplanen så sådan her ud:



•	 	Mandag:	Kihon	træning	på	det	sene	hold	
og	derefter	katatræning

•	 	Tirsdag:	Løbetræning	og	styrketræning

•	 	Onsdag:	Tekniktræning	på	hold	og	deref-
ter	katatræning

•	 	Torsdag:	Hviledag	(terpe	terminologi,	
historie	osv.)

•	 	Fredag:	Løbetræning	og	styrketræning

•	 	Lørdag:	katatræning

•	 	Søndag:	løbetræning	og	derefter	kihon-
træning.

3 måneder med sådan et program kræver 
en solid rygrad og ikke mindst fast føde. Min 
normale faste frokost tun mad på rugbrød 
blev skiftet ud med et stort pastamåltid 
med grønt og tun hver dag og en stor pro-
tein/ kulhydrat shake om eftermiddagen. 
Morgenmaden bestod fast af yoghurt med 
frugt i og masser af mysli. Når vi mødte ind 
på jobbet, var jeg allerede sulten igen, så 
her fortærede jeg en grov fiberbolle med 
syltetøj og ost. Jeg sørgede for at drikke 
mindst 2 liter vand i løbet af arbejdsdagen 
og supplerende med mere vand efter træ-
ning. 

Til alle mine træningspas uanset intensitet, 
havde jeg 0,75 l. kulhydrat drik, samt 0,75 l. 
proteinshake, som jeg konsumerede inden 
for 30 min. efter endt træning samt mas-
ser af vand. Helena som var fast aftensmad 
operatør, var især god til at lave varieret 
kost med masser af grøntsager.

Jeg havde en følelse af jeg spiste konstant, 
hvilket jeg også gjorde. I denne periode 

Forberedelse til 3. dan 
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holdt jeg mig væk fra alkohol, men almin-
delig weekend slik med mere, spiste jeg 
fuldstændig som jeg plejer uden hensyn til 
mængde ☺.

Det var nogen lange dage hver dag og som 
Helena plejede at sige på min hviledag om 
torsdagen, er det i dag du skal sove på so-
faen? Og ja, kroppen har brug for meget 
hvile når man presser den på den måde og 
derfor er det også vigtigt at understrege, at 
det er ikke anbefalelsesværdigt at træne så 
intenst mere end 3-4 måneder af gangen.

Jeg har en kropsanalysevægt, der måler/
analysere en masse spændende ting og sa-
ger omkring kroppen, når man stiger op på 
den bl.a. den metaboliske alder. Jeg har haft 
den et par år og ”til daglig” er min met. alder 
35 år og sidste gang jeg brugte den, er et års 
tid siden. Jeg stod så op på den dagen før 
gradueringen og her viste den min metabo-
lisk alder lå på 24 år og meget andet godt 
bl.a. et vægttab på ca. 5 kg trods al den træ-
ning og alt det mad. Det var alligevel en in-
teressant måling efter 3 måneders voldsom 
kostomlægning og træning.

Min træning havde jeg planlagt nøje. Jeg 
skulle toppe på fysikken den 12. april, så 
her var det vigtigt at have tillid til ”planen”. 
De fleste kender nok det at ”få stress” og 
ikke føle, at man når, at blive klar. Hvis man 
begynder at forcerer træningen og afviger 
fra planen, opstår risikoen for de kedelige 
skader. 

Jeg valgte at besøge min faste kiropraktor, 
for at forebygge evt. skader og lige få et sta-
tus tjek. Det viste sig at være en rigtig god 
idé, da jeg havde store udfordringer med 
mit løb og smerter i lænd og ben allerede 
en måned inde i træningen. Vi fik gennem 
fast behandling og kyndig instruktion i lø-
beteknik, samt div. tillægsøvelser, afværget 
det, der kunne have udviklet sig til en ka-
tastrofal skade i forhold til min optræning 
og jeg fortsatte løbeprogrammet med stor 
fokus på løbeunderlag og løbestil.

Min løbeplan havde jeg valgt fra Garmins 
hjemmeside (connect.garmin.com). Da jeg 
gik til 2. dan i 06, havde jeg valgt at styrke 
mine ben og lunger ved spinning. Jeg følte 
ikke det var helt optimalt dengang, så på 
trods af, at jeg hader at løbe, valgte jeg at 

følge et særligt løbeprogram denne gang. 
Det skulle vise sig at være det helt rette 
for mig og jeg måtte sluge nogle kameler 
i forhold til min indstilling overfor løbe-
programmer. Løbeprogrammet havde jeg 
valgt var med 3 løbedage om ugen og må-
let var at blive klar til at kunne løbe en 10 
km tur. Jeg fulgte programmet slavisk og 
det var i rigtig kyokushin ånd, at program-
met hev mig igennem div. test, puls zoner 
og bakketure.

Jeg kunne hurtigt mærke hvordan styrken 
i benene forbedredes og overskud af luft 
i lungerne blev større. Det var rigtig surt 
og trist i januar og februar i mørke og regn, 
at skulle slæbe sig ud på de hårde løbe-
ture efter arbejde, men belønningen kom 
senere og fokus lå fast på graduering med 
billedet af Kancho med onde øjne på net-
hinden. Efter hver løbetræning fulgte mit 
faste styrkeprogram, som jeg havde fået 
godt input til fra bl.a. senpai Dragi. En af 
de fejl jeg havde lært af, ved min sidste 
graduering, hvor jeg trænede mig til en 
massiv skulderskade og ikke kunne træne 
armbøjninger 2 måneder før og hele ve-
jen til gradueringsdagen, var at jeg skulle 
styrke min overkrop på den korrekte måde. 
Senpai Dragi havde inspireret mig med su-
per gode skuldeøvelser og med min egne, 
mave, ryg og bryst øvelser fik jeg sikret 
mig en sund optræning med overkroppen, 
både på for og bagside.

Min største frygt i forhold til gradueringen, 
var de nye kataer i systemet. Og sensei 
Franz havde heller ikke lagt skjul på, at 
fokus skulle ligge her. Kancho har tillagt 
organisationen ”tate” kataerne. Taikyoku, 
Pinan og Sokugi taikyoku kata trænes også 
tate. De er umiddelbart ikke så svære, når 
man lige får styr på dem, men når man er 
træt i en graduering, afsløres alle ens fejl 
og mangler og her vidste jeg, at uanset 

hvor meget jeg kunne nå at træne tate kata-
erne, så ville der være en risiko for at fejle, 
da vi kun har trænet dem i et års tid.

Den ubekendte faktor! Da jeg havde et 
uheld sidste år og blev hjerteopereret slut-
tede al kamp for mig. Dvs. at jeg i denne 
optræningsperiode forberedte mig på det, 
jeg kaldte den ubekendte faktor. Jeg var 
sikker på, at når jeg ikke kunne kæmpe, 
så ville Kancho forkæle mig med en an-
den udfordring. Min tanke var at jeg skulle 
køre x antal runder på bigmit, eller anden 
styrkeprøve. Så denne tanke lå hele tiden 
i baghovedet.
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Når man skal til 3. dan, er der mange krav 
ud over den specifi kke træning, som vi ken-
der fra dojoen (kihon, ido, kata, kamp, styrke 
osv.) der gør sig gældende og skal opfyldes 
Mine egne pejlemærker er, at man skal un-
dervise fast i klubben, netop for at fastholde 
den daglige træning, viden, føling og dags-
formen osv.. Man skal ”arbejde” i klubben 
for at udbrede kyokushin og det kan f.eks. 
ud over at være fast instruktør betyde, at 
man hjælper med forskellige arrangemen-
ter, stævner, lejre osv. Man skal være i stand 
til at arrangere, planlægge og gennemføre. 
Derudover var mit eget krav til mig selv, at 
jeg til min 3. dan graduering kunne udfylde 
rollen som kampleder til et kumite og kata-
stævne. Derfor passede det mig rigtig godt, 
at Kancho overvejrede BS Cup, hvor jeg var 
heldig at få kampleder rollen, på det ene 
kampareal. For mig var det en lille gradue-
ring i sig selv og tilfredsstillende, at Kancho, 
så mig i den rolle.

Da jeg skulle til 2. dan var der faste ram-
mer for tameshiwari (gennembrydning). En 
af de ting jeg virkelig havde glædet mig til, 
ved min 3. dan graduering, var min frie gen-
nembrydning. Jeg kunne frit vælge hvilke 
gennembrydninger jeg ville udføre og som 
min ynglings gennembrydninger, havde jeg 
forberedt de sædvanlige baseball bat. Den-
ne gang ville jeg bl.a. gennembryde et bat 
holdt frit i hovedhøjde med et cirkelspark, 
som jeg ikke havde gjort før og jeg kunne 
ikke vente med at vise Kancho denne gen-
nembrydning. Kancho valgte så at springe 
gennembrydningerne over. (øv, øv, øv)

Var jeg så klar den 12. april? Nej! Jeg følte 
mig ikke 100 % klar, men jeg havde den 
bedste mavefornemmelse nogensinde i 
forhold til, at jeg ville klare gradueringen. 
Forberedelse er individuelt, men for mig 
var denne optræning altafgørende for, at 
jeg overhovedet ville overveje, at gå til gra-

duering og jeg er glad for at kunne sige det 
lykkedes.

Her bagefter kommer det allervigtigste, 
nemlig den fortsatte daglige træning og vi-
dereudvikling. Det er i den daglige træning 
vi udvikler os mest og det er her, vi skal hu-
ske på at ”presse” os selv. Gør vi ikke det, er 
der ingen udvikling. 

Hvordan fi nder vi ud af om vi udvikler os fy-
sisk i vores træning? Jeg havde en aha ople-
velse i min optræning. Mit eget pulsur regi-
strerer rimelig mange data, faktisk så mange, 
at jeg ikke bruger alle sammen. Alle de data, 
som jeg loadede ind i Garmin programmet 
efter løbeturene, blev analyseret på kryds 
og tværs og blandt andet blev min trænings-
eff ekt beregnet hver gang. Træningseff ekten 

beregnes ud fra mine puls-
zoner, som jeg havde kodet 
ind i mit ur. Dvs. at når jeg 
kender min Maks puls, så kan 
jeg regne mine 5 pulszoner ud. Min 
puls fra løbetræningen blev brugt til at 
måle den akkumulerede intensitet af træ-
ningen for min aerobe kondition. Dvs. efter 
hver træning vidste jeg præcist ud fra min puls 
måling, om jeg havde vedligeholdt, forbedret, 
stor forbedret eller formforbedret min kondition. 
Jeg lærte hurtigt på egen krop at vide hvor jeg lå i 
forhold til min afviklede træning og det er en super 
viden, jeg taget med mig over i karatetræningen. Når 
man når et vist niveau i karate (omkring 5-4 kyu), kræ-
ver det noget ekstra for, at vi forbedre vores kondition 
og i øvrigt vores teknikker. Det stiller krav til vores viden 
om vores krop og øvrige formåen, men når vi opnår den 
indsigt eller viden, så bliver den videre færd meget let-
tere. Derfra er det ”kun” den ”lille dæmon på skulderen” 
vi kæmper med ☺ og den kender de fl este.

Sosai tilførte kyokushin et motto kort før hans død: Osu-
No-Seichin. Dette motto er altafgørende for den karateelev, 
der vil udvikle sig og blive bedre hele tiden. Kort sagt be-
tyder det ”Never give up”. Husk på disse 3, ord når det gør 
allermest ondt ☺

Vi ses i dojoen
Osu / Sensei Martin
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tyder det ”Never give up”. Husk på disse 3, ord når det gør 
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Igennem ca. et årstid havde jeg stilet efter 
min næste graduering. Så da jeg hørte at 
Kancho skulle komme på besøg i klubben, 
så jeg mit snit til at blive gradueret af Kan-
cho. Dette kunne være rigtig stort efter min 
mening. Af forskellige årsager kunne dette 
dog ikke lade sig gøre, så jeg tog den næst 
givne lejlighed, nemlig Bosei. 

At blive gradueret på Bosei er ikke noget 
man kommer nemt igennem. Igennem 4 
dage er man til graduering, man er ivrig for 
at gøre sit ypperste, men samtidig melder 
der sig også en naturlig mætning og træt-
hed.

 En af de udfordringer jeg har lyst til at næv-
ne her, var nattræningen. Jeg er i forvejen 

KATASTÆVNE 2014
Søndag d. 01. juni dannede Farum Kyo-
kushin Karate rammerne for et katastævne 
for kyu-grader. I alt 48 deltagere fra hhv. 
Farum Kyokushin, BS-karte samt Roskilde 
Karate Center var meldt til som deltagere.

Stævnet var delt op i grupper for piger og 
drenge fra 8 - 12 år, piger og drenge 13- 17 
år, samt hhv. voksne kvinder og herrer. Hver 
gruppe var igen inddelt i forskellige grads-
klasser; 12. - 8. kyu, 7. - 5. kyu, samt 4. - 1. 
kyu.

Stævnet forløb over 3 runder og alle var 
forudbestemt til at gå videre til samtlige 
runder.

I indledende runde skulle deltageren vise 
en kata som blev bestemt af hoveddomme-
ren ved lodtrækning. I 2. og 3. frie runde, 
kunne deltagerne selv bestemme hvilken 
kata de ville vise. Der blev vist mange gode 
og flotte katas og til trods for nogle enkelte 
meget nervøse deltagere, kom alle igen-
nem.

Resultaterne blev som følger;  

GRP 1A 
1. pl. Kevin Bahroudi, FKK 
2. pl. Shevin Peker, FKK 
3. pl. Eliz Peker, FKK

GRP 1B 
1. pl. Sophie Nartey, FKK 
2. pl. Bertram Aanæs, FKK 
3. pl. Oscar Nartey, FKK

GRP 2A 
1. pl. Sebastian Hjorth, FKK 
2. pl. Therese Hoffmann, FKK

GRP 2B 
1. pl. Jeppe Frimann, FKK 
2. pl. Ankie Ramskov, ROS 
3. pl. Alicia Ramskov, ROS

GRP 2C 
1. pl. Mikkel Millgaard, FKK 
2. pl. Felix Lundém, FKK 
3. pl. Jonas Dam Lerke, FKK

GRP 3A 
1. pl. Nikola Andrejevic, FKK 
2. pl. Lizette Ramskov, ROS

GRP 3C 
1. pl. Julie Jensen, ROS 
2. pl. Mia Mortensen, ROS 
3. pl. Mette Steen Christensen, FKK

GRP 4B 
1. pl. Yooku Nartey, FKK 
2. pl. Gert Andersen, FKK 
3. pl. Jakob Barfod, FKK

GRP 4C 
1. pl. Johan J. Jensen 
2. pl. Mark Fremmich, BS 
3. pl. Thomas Helboe, FKK

Som det ses af resultatlisten, tog Farums 
elever sig godt af medaljerne.

En stor tak til dommerne ”udefra”, shihan 
Erik Sigvaldason, BS-karate, sensei Helle 
Bisgaard, BS-karate, samt snesei Rolf, Ros-
kilde Karate Center.

Osu / Franz
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ikke en natteravn, så at komme op efter et 
par timers søvn (hvis det blev til så me-
get) og få gang i kroppen er en udfordring 
for mig. Men det lykkedes at komme godt i 
gang takket være Shihan Rex og Shihan Ser-
gey. Shihan Sergey kørte store dele af denne 
nattræning, og hvilken stor fornøjelse det 
var. Via Shihans måde at takte på, formåede 
han at holde gejsten oppe hos os alle. Det 
var en hård nattræning som forgik i en min-
dre dojo. Vi stod forholdsvis tæt i starten, 
så efter en ½ times tid begyndte duggen at 
komme på ruderne og ilten var en mangel-
vare, men vi blev ved og da det hele var vel 
overstået var tilfredsheden stor. For det at 
give op, var ikke i tankerne, Kyukushin ån-
den sejrede.

Bosei 2015   
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Graduering  
til 2. kyu  
Bosei 2015
Nu er der gået et par dage siden en velover-
stået graduering. 

De værste hævelser er ved at have fortaget 
sig og de blå mærker, der gavmildt er drys-
set ud over kroppen, har taget skridtet til 
nye farve nuancer.

Jeg havde valgt at prøve en graduering 
”udenfor” klubben, velvidende at det ville 
presse mig endnu mere mentalt.

Tanken om :
•	 	at	det	ikke	var	vores	”egen”	Sensei	eller	

Senpai	der	skulle	forestå	graduering

•	 	at	jeg	kendte	endnu	mindre	til	gradu-
erings	programmet	end	vi	plejer

•	 	at		tingene	til	tider	bliver	sagt	på	en	an-
den	måde	end	vi	er	vant	til	og	hvis	jeg	nu	
ikke	”forstod”	det	Shihan	mente	/	sagde

•	 	og		mange	andre	bekymringer		-	alt	det	i	
en	stor	pærevælling	gjorde	udfordringen	
anderledes.

Reelt set begyndte gradueringen også om 
torsdagen ved lejrens start, så det blev til 
fire dage med fuld speed, ikke mindst nat 
træningen med et antal stød og spark jeg 
har opgivet at regne mig frem til, kunne 
mærkes i kroppen de efterfølgende dage.

 Da man kom i seng efter nattræningen var 
man helt høj, og det var svært at få ro i krop-
pen igen. Til vores alles glæde blev morgen-
træningen dog aflyst, så vi kunne sove et par 
timer længere.

Søndagen stod i gradueringens tegn for 4 
karatekaer fra Farum. Vi kom alle igennem 
takket være den Kyokushin ånd, som man 
har tillært sig igennem træningen - Never 
give up – OSU

Men lad mig bare slå fast det var en endnu 
en god karate oplevelse.

Super lejr, fantastiske omgivelser, høj sol, 
blå himmel, ny karate lærdom og ikke mind-
ste skønne mennesker.

Tusind tak til alle jer som var test kæmpere, 
I gav kamp til stregen og på den gode måde 
og tusind tak for opbakning, kampånd og 
positive tilråb, da det blev allermest hårdt. 

Og nu hvor jeg er ved det….super tiltag med 
en ”for” graduering, hvilken luksus – vi er 
virkelig privilegeret med en så engageret og 
ambitiøs instruktør gruppe.  

Osu / Charlotte 

At blive gradueret på Bosei var en meget 
stor oplevelse og udfordring for mig person-
ligt. Dette var ikke noget jeg ville have været 
for uden. Men hvis man tror man kan komme 
sovende til denne graduering, så skal man 
nok ændre den tro. 

OSU / Mette

At blive gradueret på Bosei var en meget 
stor oplevelse og udfordring for mig person-
ligt. Dette var ikke noget jeg ville have været 
for uden. Men hvis man tror man kan komme 
sovende til denne graduering, så skal man 
nok ændre den tro. 

OSU / Mette
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rer gøgen kukke inden i skoven, fantastisk 
oplevelse ☺

Lørdag aften, Sayonara	Party,	vi	blev	ind-
delt	i	grupper	som	på	skift	skulle	under-
holde	de	andre,	for	mig	blev	højdepunktet	
da	der	skulle	spises	Chilli	☺	men	ellers	
var	det	tidlig	i	seng,	der	er	graduering	i	
morgen.
Søndag morgen Graduering starter klokken 
06:00 og holder på i 3 timer, der var mange 
fra klubben der mødte op og heppede på os, 
endnu et tegn på at vi har en fantastisk klub.

Efter en hurtig morgenmad, forsætter gra-
dueringen med kampe, dem havde vi ikke 
nogen af, men Peter skulle op til 1.dan og 
foran ham ventede 35 gode kampe, som 
han i øvrigt klarede i fin stil og vi bestod alle 
vores graduering. Om eftermiddagen er der 
afslutning og vi får udleveret vores diplom 
for deltagelse.

En super lejr og jeg glæder mig til at deltage 
2015 udgaven af den. Da vi desværre ikke 
havde billeder fra 2014, benytter vi bille-
derne fra 2015.

Osu! / Gert

Bosei 2014 mindelejr
20 året for Sosai Oyamas død – Gæste in-
struktør Hanshi John Taylor 9.dan, som in-
troducerede os for 2 gode sætninger i karate 
sammenhæng, ”Turn and burn” (max 2 skridt 
tilbage i kumite, derefter træd til siden og 
angrib) samt ”learn muscles slow, learn fast” 
(ved at øve nye teknikker langsomt og kor-
rekt, lære kroppen det hurtigere) derudover 
deltog Shihan Klaus Rex og Sensei Orla Han-
sen og mange flere højt gradueret deltagere 
fra rundt omkring i verden.

Vi var 3 karatekaér fra begynder holdet 
marts 2013 der deltog på vores første inter-
nationale lejr, som skulle slutte med en gra-
duering til 7 kyu.  Annika, Majke og Gert, ud 
over os 3, var der mange med fra Farum, tror 
vi var den klub der var bedst repræsenteret 
på lejren, hvilket så ret godt ud.

Lejren foregår på ”Bosei Idrætshøjskole” 
som ligger på Præstø i Sydsjælland, en fan-
tastisk smuk del af Danmark og selve stedet 
er godt indrettet med gode faciliteter og 
bygningerne er Japansk inspireret. Lejren 

er på 4 dage fra torsdag til søndag hvis du 
skal gradueres, ellers stopper den trænings-
mæssigt lørdag eftermiddag, søndag er af-
sat til graduering, oprydning og afslutning.

Torsdag eftermiddag/aften er der vel-
komst, den første træning og introduktion til 
instruktørerne.

Fredag starter klokken 6:00 med morgen-
træning og så gik dagen ellers med kamp-
træning, katatræning, japansk termologi, og 
afsluttende med Yakusoku-kumite, brun og 
sortbælterne var så heldige at få ekstra træ-
ning når vi andre skulle i seng.

Lørdag morgen var for mig helt speciel, vi 
startede med samling på den store græs-
plæne der hører til skolen, på 3 sider om-
ringet af træer, den 4. side med udsigt til 
horisonten, klokken er 6 og solen er ved 
at stå op, der er dug i græsset og det er en 
meget smuk og stille morgen, vi står alle i 
musubi dachi mukso, så kan vi pludselig hø-
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Der er som udgangspunkt børnehygge hver 
den første onsdag i måneden – ændringer 
kan dog forekomme, så hold øje med tavlen. 

Vi har lagt en madplan for det næste år – giv 
os meget gerne besked, hvis du har allergi, 
eller der er andet, vi skal tage højde for:

2. september 2015: Lasagne

7. oktober 2015: Mexicanske  
   pandekager

4. november 2015:  Kyllingelår

2. december 2015: Risengrød

6. januar 2016: Pizza

3. februar 2016: Tomatsuppe

2. marts 2016: Pasta og kødsovs

6. april 2016: Kylling i karry

4. maj 2016:  Pitabrød

1. juni 2016: Burgere

Lørdag den 13. juni havde vi sidste børne-
hygge inden sommerferien med de traditio-
nelle hjemmelavede burgere. 

Vi mødtes kl. 17.00, hvor senpai skipper 
havde sagt ja til at komme og træne børne-
ne til en ekstra træning. 

Træningen var som altid både sjov og i højt 
tempo, og børnene nød den gode træning. 

Der blev hygget, spist og drukket en masse 
sodavand ved bordet og som afslutning på 

Sidste børnehygge  
inden sommerferien

Børnehygge - den første onsdag i måneden

aftenen, blev der sat dvd på fjernsynet, val-
get var faldet på Big Hero 6, og selvfølgelig 
ingen film uden søde sager. 

Igen i år var sommerafslutningen en kæmpe 
succes, og vi kan varmt anbefale alle nye 
som gamle karatebørn at møde op til bør-
nehygge hver den første onsdag i måneden. 
Se også opslag på tavlen.

Osu / ”Børnehyggerne”
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FKK opnåede flotte resultater: 

1) Nikola (guld)
2) Jonas (guld)
3) Frederik (sølv)
4) Mikkel (sølv)
Alexander måtte desværre udgå med en 
håndskade som han pådrog sig ved gen-
nembrydning, men han leverede en flot ind-
sats i kampen.

Selvom det er en hård tur på i alt 1600km 
(køre fredag morgen og er hjemme tidlig 
søndag morgen) er det absolut et stævne 
som kan anbefales, ikke kun pga et velaf-
viklet stævne med også det sociale sam-
menhold vi har opnået. Mon ikke at FKK 
igen i 2015 vil være repræsenteret ved 
Waterpoort.  Vi benytte bla den lange køre 
tur til at lytte til Serbisk folkemusik, det er 
coool ………… og fortælle vitser fra en gratis 
vits-app (jeg tror næstegang betaler vi for 
vits- app… Nikola!).

OSU P

Waterpoort 2014
Waterpoort 2014I den sidste weekend i 
efterårsferien 2014 drog vi atter syd på 
for at deltage i Waterpoort 2014, som af-
holdes i den Hollandske by Sneek. Det var 
4. gang at Frederik, Mikkel og Jonas deltog 
(2010..11..13..14). Waterpoort er et velor-
ganiseret stævne (tre kamparealer) med 
masser af hjælpere, der hele tiden sørger 
for at kampene bliver afviklet optimalt. Wa-
terpoort kan absolut anbefales, hvis man 
ønsker at få international erfaring. Der kom-
mer kæmpere fra hele Europa og særdeles 
de Baltiske lande er vel repræsenteret. De 
Baltiske lande leverer rigtig mange dygtige 
kæmpere (tænk bare på Ernestas) og de har 
en figther ånd som vi kan lærer af i Dan-
mark. Men man bør nok have noget kamper-

faring inden man deltager i Waterpoort, da 
kampene generelt er noget hårdere end de 
hjemlige stævner.

 Fra Farum havde vi denne gang 7 kæmpere 
tilmeldt Atika, Jeppe, Frederik, Mikkel,  Jo-
nas, Nikolai (under 18 år) og Alexander som 
stillede op i full knockdown voksen klassen. 
Coach Martin Baadsgaard.  Anders Millga-
ard (Mikkels far) og Janne Baadsgaard som 
kampafviklings og notering af resultat koor-
dinatorer. Selvom ikke alle havde en præmie 
med hjem, leverede alle FKK kæmperne en 
overordentlig flot indsats, som klubben kun 
kan være stolte af, og blev ikke mindst end-
nu en erfaring rigere.



FARUM KYOKUSHIN KARATE FARUM KYOKUSHIN KARATE26 27





10 min. Sanbon kumite;
Tre-skridts arrangeret kamptræning med 
makker igen med de basale parader under 
bevægelse.

45 min. ido kihon no kata;
Alle de 16 fastlagte ido kihon no kata,s 
samt 3 selvkomponerede blev gennem-
gået.

1 time og 15 min.  
selvkomponerede bunkai’s;
Alle aspiranter til de forskellige grader 
skulle vise deres selvkomponerede kamp-
mæssige fortolkninger af forskellige tek-
nikker fra div. katas.

1 time kata;
Alle kata’s blev gået igennem.

Gennembrydninger;

Der blev vist gennembrydninger med min. 
2 brædder med knoerne, min. 2 brædder 
med håndkanten, min. 3 brædder med al-
buen samt min. 2 brædder med frontspark. 

Kumite;
Aspiranterne til 2. kyu kæmpede 25 kam-
pe, 1. kyu aspiranter 30 kampe, samt sen-
pai Dan 35 kampe.

Skriftlig test;
Løbende under testen fik alle aspiranter i 
pauserne forskellige spørgsmål som skul-
le besvares skriftligt. Dette kunne være 
spørgsmål omkring organisationen, Farum 
Kyokushin Karate, teknikker samt meget 
mere.

Stort tillykke til senpai Dan og vores nye 
brunbælter, Linda Jessen, Claus Frimann 
samt Peter Bukhave.

Sensei Franz

Dan ny shodan i 
klubben

Lørdag d. 6. december 2014 fik Farum Kyo-
kushin karate en ny sortbælte. Ved gradue-
ringen i klubben bestod senpai Dan Jensen 
den meget krævende test og fik dermed ef-
ter en meget land dag det meget eftertrag-
tede sorte bælte.

Testen startede kl. 14.00 og sluttede kl. 
22.10 og bestod af;

40 min. styrkeøvelser;
- 30 armstrækninger på 5 fingre,

- 150 rygøvelser,

- 150 maveøvelser,

- 30 sek. armstand på “koken”,

- 50 dobbelt sidelæns hop over makker,

- 30 øvelser fra armstand på flad hånd med 
skift til knoerne, til 5 fingre og retur,

- 30 øvelser fra kampstilling med 360 gra-
ders hop efterfulgt af to jodan mawashi geri,

- 1 min. stående på hænder (knoerne)

1 time og 50 min. Kihon;
Samtlige basisteknikker med slag, stød, pa-
rader, spark mm. blev gennemgået med 30-
40 takter af hver.

10 min. paradetræning med makker;
Paradetræning med gennemgang af de ba-
sale parader fra sanschin dachi.
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Sædvanen tro, skulle der ved juleafslutnin-
gen 2014 uddeles vandrepokaler og hæder 
til årets karateka, årets fighter, samt årets 
kyokushin.

Prisen, årets karateka, gives til en elev der 
gennem året har været meget ihærdig og 
udviklet sig meget rent karatemæssigt. Der 
var igen i år flere gode kandidater, ikke kun 
til denne pris, men til samtlige tre priser. 
Men valget faldt på en elev der ikke kender 
til andre begreber end at yde 110% hver 
eneste gang der trænes og deraf udebliver 
resultaterne heller ikke. Årets karateka blev 
Yooku Nartey.

Årets Kyokushin gives til en person der gen-
nem hele året har været en stor støtte for 
klubben, hjulpet til ved arrangementer og 
generelt gjort meget for klubben. Hæderen 
faldt i år på familien Baadsgaard for deres 
store arbejde med at holde vores kids-hold 
kørende. Som alle ved, har klubben tre kids-
hold kørende og fam. Baadsgaard er klar 
med et fjerde.

Årets fighter pris uddeles til en elev der har 
udvist god fightervilje til træning, turnerin-
ger mm. Prisen i år faldt til Eske Frimann der 

29

Årets karate kaer 2014
Juleafslutningsdigt
Det var en mørk og kold december aften – og mange var 
blændet af sneen og trolddomskraften.

Piger som drenge, mænd som kvinder, de gik alle til karate  
– og var til denne aften bare parate.

De elskede alle Kyokushinkai – især da det viste sig, at de 
alle var en slags samurai.

Deltagerne skulle nu have nissehuer på – også dem,  
der var mest stemt for FCK.

Alle butikker i Farum blev for pebernødder tømt  
– ikke én blev forsømt.

Forventningen var, at karatenisserne skulle spise de  
mange, mange pebernødder – selv de, der trænede  
på bare fødder.

Mange skulle lave en fin kata – de måtte således have 
usædvanlig godt styr på deres data.

Der blev lavet mange stød – konstant ’Kiaj’ i dojoen genlød.

Der sås også hundredevis af de kære armbøjninger 
– svært for dem med forhøjninger.

På dojoens gulv svømmede hurtigt en svedklat  
– mens alle stod klar og ventede i stillingen ’kat’.

Sensei Martin er nu 3. dan – vi glæder os til gaver  
fra hans ’motionsspand’.

Senpai Skipper viste et meget flot spark – ja, det  
var nærmest som taget ud af et frimærkeark.

Om decembers madtræning fortalte den store Franz  
– han blev nemlig julens redningskrans.

OSU! / Kamille & Jakob Barfod

Juleafslutning

især kæmpede den store kamp mod sig selv 
og vandt kampene ved at melde sig til samt 
deltage i flere stævner.  

Osu / Franz  
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For os er nytårstræning blevet en tradition, 
vi ikke vil eller kan undvære. Det betyder 
naturligvis at der skal festes lidt mindre 
igennem nytårsaften, men det er en god 
måde at markere begyndelsen på et nyt ka-
rateår. Så imens de fleste andre danskere 
ser Nytårskoncert fra Wien eller skihop fra 
Garmisch-Partenkirchen, ja så er vi nede i 
Dojo´en. Tradition tro blev der ikke holdt 

Kagami Biraki 2015
igen, og træningen foregik i højt tempo og 
med masser af fysik, dejligt.  I år var der sta-
dig lidt træghed at spore efter nytårsaften, 
hvilket betød at Sensei Franz tilbød os en 
gave i form af 234 armbøjninger, som skulle 
afvikles over 14 dage. Med stor ildhu kaste-
de vi os over nytårsgaven, som ovenikøbet 
er skattefri. 

Til sidst ønskede vi hinanden et rigtigt godt 
nyt-karate-år og tog hjem med masser af 
energi og mod på det kommende år. 

Igen i år har vi Lerker sat sig nogle karate mål 
for 2015, men lige som sidste år holder vi 
dem  for os selv ……. .
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F A S T E L A V N  
Farum Bytorv 2015
Lørdag d. 14. februar blev der afholdt tønde-
slagning på Farum Bytorv. Farum Kyokushin 
var som altid klar med et lille reklamefrem-
stød. Ca. 30 elever og instruktører havde 
afsat en lille times tid af deres lørdag til at 
repræsentere klubben på bedste vis. En god 
blanding af børn fra alderen 7 år til vores al-
derspræsident, Birgit på 73!

Klubben fik som tidligere en tønde der skulle 
slås ned med hænderne samt en tønde der 
skulle sparkes ned. Der var stor interesse fra 
de mange tilskuere der var meget imponeret 
over måden vi slår katten af tønden i Farum 
Kyokushin.

Efter tøndeslagningen blev de forskellige 
konger og dronninger kronet, ligesom Farum 
Bytorv bød på kakao og fastelavnsbolle.

En stor tak til de fremmødte, osu. 
Sensei Franz

- Bertam Aasnæs tsuki

- Marcus Hansen mawashi geri 

- Hvem har mon taget børnenes slik?

- Linda Jessen mawashi geri

- Opsamling på en god dag.

- Senpai Niels kårer en dronning
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Fastelavn 2014
Mandag d. 16. februar afholdt klubben fa-
stelavnstræning med små 50 fremmødte 
børn og voksne. Efter en god gang 30 min 
”osu-bold” med masser af dejlig styrketræ-
ning, trænede vi kihon og taktede igennem 
de mest anvendelige basis-teknikker til brug 
ved tøndeslagningen. Flere af teknikkerne 
blev testet ved slag og stød i gulvbrædder-
ne. En ”ny” teknik så også dagens lys under 
kihon-træningen. Den legendariske ”Skalle” 
blev introduceret og afprøvet under stor 
morskab.    

Så blev det tid til det ”sjove” og sædvanen 
tro, blev børnene og de voksne delt op i hver 
deres  grupper og fik tildelt to tønder hver. 

Den ene tønde skulle slås/stødes ned og 
den anden skulle sparkes ned.

Der blev vist flere gode teknikker og her-
under også af Joachim Krogsgaard der be-
stemt mente, at ”skallen” skulle afprøves. 
Det gjorde han flere gange med stor over-
bevisning.

Tøndeslagningen resulterede i mange blø-
dende fingre, albuer, fødder mm. Med andre 
ord - igen en rigtig karate fastelavn.

Efter selve tøndeslagningen havde senpai 
Skipper arrangeret fastelavnsboller og ca-
cao i opholdrummet.    

Sensei Franz   
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Søndagen startede ligeledes med lidt op-
varmning og udstrækning. Der var herefter 
igen spørgsmål til sensei Valeri efterfulgt af 
afprøvning med partner.

”Ashihara”, havde herefter et indlæg hvor vi 
alle skulle prøve deres form for karate hvor 
bl.a. nedtagninger benyttes. Det var super 
fedt, og meget interessant, og for dem som 
har fulgt Shihan Rosager’s undervisninger 
bemærker man en vis lighed på dette punkt.

Igen en udsøgt frokost, og efter behørig 
pause var der kamp. Holdene blev nu delt 
lidt anderledes op, men ellers i samme stil 
og igen med pause mellem hver kamp grun-
det antal kæmpere. Kampene blev afsluttet 
med at alle fra Nansensgade og Glentevej 
som skulle til EM i Polen i april samt sensei 
Valeri havde omkring ½ times frikamp 
imens vi andre slappede af og så på. Det 
var en form for test af niveauet 1 ½ måned 
inde det skulle blive alvor, og der blev da 
også gået rimeligt til stålet. Således måtte 
da også enkelt lige have en mindre pause 
- liggende..

Men, alt i alt et super godt seminar afholdt 
i rigtig god ånd, og med rigtig gode indhold 
som jeg er sikker på at alle gik fra med en 
lærerig oplevelse.

Kampseminaret blev som de seneste år 
holdt i lokalerne TK Ungdomsgård, Kbh. i 
weekenden 28. februar og 1. marts. Fra Fa-
rum deltog en god håndfuld: Jonas, Peter, 
Mikkel og Felix og jeg selv. Og, om søndagen 
kom også senpai Klaus. 

Jeg kan på det kraftigste anbefale alle der 
jævnligt deltager i dojo kamp kommer og 
deltager i det kampseminaret. Så jeg håber 
vi kan mønstre lidt flere til næste år.

Osu / Dan

Kampseminar
Til dette års kampseminar, var som speciel 
gæst inviteret sensei Valeri Dimitrov fra 
Bulgarien. Sensei Valeri har været en sær-
deles aktiv kæmper de seneste ca. 15 år, og 
de sidste mange år har han vundet stort set 
alt hvad han er stillet op i - herunder flere 
gange Europæisk mester.

Jeg kan løfte sløret for, at det var intet min-
dre end et super seminar med 105 deltagere 
fra flere lande i Europa og flere stilarter in-
den for karate. Som de seneste år, var det ar-
rangeret af sensei Mathias Halberg, og semi-
naret var tilrettelagt på en virkelig god måde, 
og med vægt på at alle skulle gå derfra med 
en god oplevelse. Det er jeg sikker på at alle 
gjorde.

Det var således en ”klasse-kæmper” der 
var inviteret, og vi glædede os meget til at 
opleve sensei Valeri, samt de mange andre 
gode kæmpere. Det er når mange dygtige 
folk samles under samme tag, at der specielt 
begynder at blive store muligheder for at 
udveksle erfaringer og lære noget fra hinan-
den.

Kampseminaret startede kl. 9 begge dage. 
Efter en kort opvarmning, startede lørdagen 
med godt 2 timers spørgsmål til sensei Va-
leri. Der var frit slag, og der kunne således 
spørges om alt – og der blev stortset spurgt 
om alt lige fra hans særegne teknikker, men 
også lidt mere personlige som ”om han selv 
var nervøs når han gik på måtten” – det sid-
ste naturligvis et ja til, og også med kommen-
taren at jo bedre amn er og jo mere man har 
vundet, des højere er både ens egne og an-
dres forventning af ens præstatio! Men, der 
blev natuligvis overvejende spurgt til hans 
mange – for ham – kendetegnende teknik-
ker, og sensei demonstrerede da teknikkerne 
på vedkommende der havde spurgt, og det 

blev så fuldt op med at vi alle sammen med 
skiftende partnere skulle afprøve teknik-
kerne. Der blev her gennemgået: sensei’s 
berygtede gedan kakato geri (hæl spark 
mod lårene) både selve angrebene til begge 
ben, men også hvorledes man kunne undgå 
dem, parader mod lårspark, domo mawashi 
geri, baglæns cirkelspark med foreste ben 
hvorved sparket er mere skjult idet de fle-
ste altid sparker baglæns cirkelspark med 
det ben som allerede står bagest. Der blev 
øvet bevægelse omkring en modstander, og 
parader / modangreb af slag.

Herefter havde sensei Mathias stablet  en 
lækker frokost ala mexikanske madpan-
dekager, og efter en tiltrængt pause til at 
fordøje maden, blev der fulgt op med ca. 2 
½ times kamp. Der var temmelig mange til 
seminaret, så det var delt op i sortbælter og 
de største af brunbælterne på et hold, samt 
de øvrige på det andet hold og hvor der 
således var pause imellem hver kamp. Jeg 
talte ikke, men skønner at det blev til 20-30 
kampe. Jeg havde selv en kamp mod sensei 
Valeri, og kan oplyse at hans gedan kakato 
geri sidder ”lige i skabet” og kunne mærkes 
det meste af efterfølgende uge...

Sensei Mathias havde efterfølgende arran-
geret et godt aftensmåltid, og dagen slut-
tede omkring kl. 20.
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Næste morgen var vi på plads i hallen kl. 
08.30 og klar til indskrivning. Deltagerne fik 
kikket hinanden lidt an og kl. 10.00 var der 
stævneåbning med de sædvanlige taler og 
gaveoverrækkel-ser. 

Stævnestart kl. 10.30 med kategorien kata. 
Der blev dystet på 2 kamparealer med alle 
børn på det ene og juniorer samt voksne på 
det andet. Det var ”vind eller forsvind” del-
tagerne imellem og ikke der normale point-
system over 3 runder som vi kender det fra 
vores tidligere organisation.

Jonas og Jeppe var i samme klasse og fik 
hver vist nogle flotte kata’s. Jonas mødte 
en Kroat i hans første runde som han vandt 
med dommerstemmerne 5-0 med hans Pi-
nan 3. Jeppe viste en flot Pinan 2 som gav 
ham sejren 3-2 over en brunbælte fra Polen.

Domenica Cup 2015

Fredag d. 06. marts tog Julie, Jeppe, Jonas og 
jeg til Kroatien for at deltage i Domenica Cup 
der er et åbent stævne for alle Kyokushin or-
ganisationer. I år var der 217 deltagere fra 
IKO 2 (Shinkyokushin), IKO 3 (Matsushima), 
IFK, Kyokushin Budo Kai samt Kyokushin Kan 
organisationen.   

Efter små 2 timers flyvning, landede vi i Za-
greb og efter en 20 min lang tur i taxa, lan-
dede vi på hotel ”Lavica” i byen ”Samobor” 

hvor stævnet blev afholdt. Samobor er en 
lille hyggelig by med små 38.000 indbygge-
re. Efter en hurtig indlogering gik vi en lille 
tur rundt i byen og fik fundet hallen hvor 
stævnet skulle afholdes. Vi fik handlet lidt 
snolder og sodavand til aftenhygge og gik 
derefter retur til hotellet hvor vi fandt kort-
spillet frem. 1½ times ”røvhul” og sulten 
var ved at melde sig. Vi gik retur til byen og 
fandt en hyggelig restaurant og fik os spist 
godt mætte og kl. 22.00 lå vi alle i sengene.

I 2. runde vandt Jonas 4-1 med Pinan 5 
over en brunbælte fra Bosnien. Jeppe viste 
Pinen 3 og vandt igen med dommerstem-
merne 3-2 over en gulbælte fra Serbien.

Drengene var derved begge i finalen og 
skulle møde hinanden. Jonas viste Yantsu 
og Jeppe Pinan 4. Vinderen blev Jonas med 
dommerstemmerne 5-0. Dagens førte po-
kaler i form af guld og sølv var i hus.

Jeg var selv seedet i de voksnes kata og gik 
videre uden ”kamp” fra 1. runde. I 2. runde 
mødte jeg en 2. dan fra Ungarn. Jeg viste ka-
ta’en Seinchin og vandt med 5-0. I 3. runde 
mødte jeg endnu en 2. dan fra Ungarn og 
viste her min favorit kata Soshiho. Den ind-
bragte mig endnu en sejr på 5-0 og jeg var 
dermed i finalen. Her skulle jeg møde en 
1. kyu som senere viste sig at være den lo-
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Brun- og sortbæltelejr
Brun- og sortbæltelejr fandt sted i marts hos 
Shihan Collins i hans dojo i Gøteborg. Vi var 
tre afsted fra Farum: Senpai Dragi, Claus Fri-
mann og mig. For Claus og jeg var det første 
gang - og vi havde virkelig set frem til at kunne 
være med på denne lejr - og vores forventnin-
ger blev helt sikkert indfriet.

Det er en relativ kort lejr, lørdag+søndag. Så 
vi kørte hjemmefra lørdag før frokost og var 
fremme midt på eftermiddagen. Vel fremme 
installerede vi vores sovegrej i den lille dojo 
(Shihan har to stk), hvor vi skulle overnatte til 
søndag. Lejren har to træningspas af tre timer 
hver: et lørdag eftermiddag og et søndag for-
middag.

Det lyder måske ikke af meget, men det er 
tætpakket undervisning med massere af ind-
hold, så det passer fint og man kan tage rigtigt 
meget med hjem. Undervisningen foretages 
udelukkende af Shihan Collins som jo både 
er inspirerende samt et overflødighedshorn af 
karateviden. For at give et indtryk af hans un-
dervisning er her tre af de fokusområder, som 
han gennemgik:

1) Fokus på energi - bevægelse  
frem og tilbage i stillingerne
Dette trænede vi fx ved bevægelse mellem 
stillingerne kokutsu dachi (baglæns stilling) 
og zenkutsu dachi (forlæns stilling). Shihan 
lagde fokus på ikke blot at flytte sig mellem 
stillingerne, men at få energi frem og tilbage. 
Dertil understregede han det vigtige i at træ-
ne dette og også helt fra de lave grader - jo 
længere tid man har trænet det jo før lærer 
man det.

2) Fokus på hele bevægelsen,  
ikke bare slutningen 
Vi lavede forskellige håndteknikker fx kake 
uke, morote shuto uchi uke, morote hatio uchi 
uke, hvor Shihan demonstrerede funktionen 
af hikete (tilbagetræks-armen) samt hvad an-
vendelsen er af de forskellige dele af bevæ-

gelsen - således at det ikke kun er afslutnin-
gen med slag- eller parade-arm, der skal have 
fokus.

3) Bonkai (Bonkai betyder  
egentlig at skille af)
Shihan demonstrerede bonkais på alle dele af 
Pinan 2 og Saiha - og vi trænede dem to og 
to. Dette er endnu et område, hvor Shihans 
store karateviden foldes ud ved at synliggøre 
alle de muligheder, der ligger i indlejret i ka-
taerne.

Undervisningen blev afsluttet med at vi to og 
to kort gennemgik, hvad vi havde lært på de 
to dage. Det er en fin metode til at prøve at 
sikre, at det underviste stof bliver husket ef-
terfølgende.

Udover super træning var det også en meget 
hyggelig tur. Efter træningen lørdag kunne vi 
lige nå over på den lokale italienske restau-
rant inden den lukkede køkkenet kl 21 og få 
en dejlig middag. Derefter var der resten af 
aftenen almindelig afslapning i dojoen med 
lidt film, bøger og snak.

Søndag ved frokosttid vendte vi snuden 
hjemad og med et par klassiske afbræk (køb 
af massere af billig slik i Sverige og en kort tur 
med færgen) var vi hjemme hen af eftermid-
dagen. En fed tur - med massere af brændstof 
til karatetanken.

Osu / Peter

kale sensei’s søn. Han viste en god og stærk 
Seinchin og jeg valgte igen at vise Soshiho 
som igen indbragte mig sejren 5-0. Farum 
havde derved sikret sig dagens 3 pokal ud 
af 3 mulige.

Drengene skulle efterfølgende kæmpe i 
hver deres Kadet klasse - 60 kg. 

Grundet ulige antal i deres klasser, var beg-
ge drengene seedet direkte i semifinalen.

Jeppe var første kæmper i ilden. Han mødte 
en teknisk dygtig Kroatisk gulbælte der dog 
ikke formåede at score point på Jeppe der 
midlertidig fik scoret et ½ point for at flot 
cirkelspark til hovedet.

Jonas skulle derefter møde en Kroatisk blå-
bælte. Vi havde set blåbæltens første kamp 
og vidste, at han kom farende frem som 
skudt ud af en kanon. Taktikken var klar og 
blev veludført af Jonas, men et par høje slag 
fra Kroaten mod Jonas strube, fik spoleret 
taktik og humøret. Det lykkedes dog Jonas 
kort efter at score ½ point for cirkelspark 
til hovedet og resten af kampen skulle bare 
overstås med at flytte sig rundt. Kroaten 
væltede frem som en bulldozer og Jonas 
kunne ikke gøre meget andet end at ride 
stormen af indtil tiden var gået og sejren i 
hus. 

I Jeppe’s finale, skulle han møde en gul-
bælte fra Østrig. Det blev en lidt rodet kamp 
hvor Jeppe synes drænet for energi, men 
det lykkedes ham dog med et flot spark til 
hovedet, at score point der i sidste ende gav 
ham sejren og Farum’s fjerde pokal.

Jonas mødte i sin finale en meget teknisk 
dygtig gulbælte fra Ungarn. Han var fra start 
afventende og sendte efter ca. 20 sekunder 
et meget hurtigt og veludført spark til ho-
vedet på Jonas og scorede derved ½ point. 
Recepten var den samme efter endnu 20 
sekunder og Jonas tabte dermed finalen. 
Men en flot sølvmedalje var i hus.

En super udbytterig dag var fra Farums ved-
kommende overstået med tre 1. placeringer 
og to 2. placeringer. Julie fik filmet Kampe 
og kata’s, så der vil være god mulighed for 
drengene og instruktørerne efterfølgende 
at følge op på ting som kan arbejdes med 
mhp. fremtidige stævner.

Stævnet sluttede omkring kl. 20.00, hvoref-
ter vi efter en tur på pizzaria, igen lå i sen-
gene omkring kl. 22.00. 

Næste dag startede kl. 05.50, idet vi skulle 
afhentes af taxa kl. 06.30 og køres til luft-
haven. En hurtig men kompakt tur som vi 
gentager næste år. 

Osu / Sensei Franz 
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Trekampstævne
Trekampstævne er -  for jer der ikke kender 
det - et stævne vor Farum Karate, BS Karatre 
og Roskilde Karate. De dyster i forskelige ka-
tekategorier (kata, kamp og tøndeslagning). 
Det blev avholdt ude i København på Tuborg 
Vej, fordi det var dem der vandt sidste år. 
Men vi vandt i år, så nu skal det fantastiske 
stævne holde hos os (Farum Karate) næste 
gang.

VI fik 1. plads i kamp 2. plads i Kata og 2. 
plads i tøndeslagning. 

Vi mødte i klubben kl 08:30 og kørte ud til 
Tuborg Vej. Da vi var kommet frem varmede 
Yoko os alle op.

Mig Eske og Oscar var på samme kata hold 

hvor vi kørte, Pinan Nr. 2. Vi fik den højeste 
Karakter i snit. Esevi nåede DSV ikke at kom-
me på sit Kata hold med Gotchuk og Jens 
Bjerge, så jeg skulle køre med på deres kata 
(taioko Nr. 3) i stedet for Esevi. I forhold til, 
at vi kun havde kørt den sammen 2 gange så 
gik det fremragende syntes jeg.

Esevi kom efter Kata runden, og var klar til 
kamp. Jeg skulle kæmpe mod Esevi. Jeg var 
rød kæmper og han var blå.

Vores kamp blev forlænget med 1 min. Jeg 
tabte, men man kan jo ikke vinde hver gang.

Jeg syntes helt klart at ALLE i alderen 08-14 
skal melde sig til 3 Kamp 2016. 

Osu / Bertram

For mig har Trekampstævnet været en rigtig god oplevelse, og det 

har været mega fedt at øve kata’er i grupper. Selv var jeg i gruppe 

med Shevin, Sofie, Therese og kamille. Vi var super gode og fik 

stævnets næst højeste karakter. Det var virkelig sjovt at se dem fra 

vores klub og fra de andre klubber kæmpe. Jeg kæmpede dog ikke 

selv. Jeg syntes også at jeg har lært en del af at lave kata i grupper, 

da man blev nød til at samarbejde. Men jeg syntes at min gruppe 

klarede det rigtig fint. Jeg syntes at det var en mega fed oplevelse, 

og skal helt klart være med næste år!Osu! Eliz Peker  9. Kyo
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 Shin_Go_Ryo_2014_2015
Osu.

9. maj afholdt Shin Go Ryu, Næstved, årets DM 
i semi-contact for højere grader og Shin Go 
Ryu Cup for de lavere kyu grader. Der var i år 
tilmeldt 57 kæmpere fra 17 forskellige klub-
ber. Farum Kyokushin var flot repræsenteret 
med 8 deltagere. Ved stævnet kæmpes der 
efter semi-contact regler og børn og juniorer 
havde beskyttelse i form af hjelm, vest, skridt-
beskyttere samt skinne- og vristbeskyttere. 
Voksne kæmpede uden hjelm og veste. Der 
blev kæmpet runder af 2 min med mulighed 
for 2 forlængelser, ligeledes af 2 min.

I pige og junior klassen B - 50 kg, mødte 
Atiqa Patel i sin første kamp en gulbælte fra 
Nykøbing Sjælland Kyokushin Jinzen do. Pi-
gerne kæmpede lige op og blev sendt ud i 
en forlængelse idet der ikke var scoret point 
i ordinære runde. Der blev heller ikke scoret 
i forløngelsen, men Atiqa vandt kampen på 
dommerstemmerne 3-2.

I Atiqa’s 2 kamp skulle hun møde en blåbælte 
fra Haslev Karate Skole. Modstanderen kom 
fra kampens start farende ind til Atiqa og til-
delte hende en masse slag i et højt tempo der 
holdt stort set hele kampen igennem. En rigtig 
svær modstander at kæmpe imod, men det 
lykkkedes Atiqa at ramme modstanderen i ho-
vedet med et cirkelspark og fik derved tildelt 
et halvt point. Denne score holdt kampen ud 
og da der i Atiqa’s gruppe kun var tre tilmeldte 
der alle skulle møde hinanden og Atiqa havde 
vundet over dem begge, havde hun nu vundet 
guld i gruppen.

I kvinde klassen B åben vægtklasse, debute-
rede Maike Grosch og mødte i første kamp en 
grønbælte fra Viborg Karate Skole, Ashihara. 
Det var en lige kamp med to afventende kæm-
pere, men udfaldet af kampen blev en sejr til 

Maike der med et cirkelspark til leveren kort-
varigt sendte modstanderen i gulvet. Maike 
scorede et halvt point for denne teknik.

I næste kamp mødte Maike endnu en Ashiha-
ra kæmper. Denne gang en fra Århus. Det blev 
en hård kamp med to kæmpere der begge ud-
delte en del hårde slag til mellemgulvet. Sej-
ren gik desværre til modstanderen der med 
en serie velplacerede stød tog pusten fra 
Maike der måtte trække sig fra kampen med 
modstanderen som vinder. 

Som i Atiqa’s gruppe var der kun tre tilmeldte 
der alle skulle kæmpe imod hinanden. Maike 
skulle derfor afvente udfaldet af kampen mel-
lem hendes modstandere for at finde hendes 
egen placering. Da modstanderen som Maike 
vandt over og så tabte sin kamp nummer 2, 
endte Maike med en flot 2. plads.

I drenge B, 10-15 år -45 kg klassen, havde Fa-
rum Oscar Nartey med. Oscar sad første runde 
over grundet ulige antal kæmpere og han var 
derfor seedet direkte til seminfinalen. Her 
mødte Oscar en meget teknisk dygtig gulbæl-
te fra Viborg Karate Skole, Ashihara. Det blev 
en meget lige kamp der også gik ud i ekstra 2 
min forlængelse. Igen kæmpede Oscar meget 
lige op med modstanderen der desværre fik 
ramt Oscar i hovedet med et cirkelspark og 
derved scorede et halvt point. Denne stilling 
holdt kampen ud og sejren gik derfor til Vi-
borg.

I Oscars 2 kamp om 3. og 4. pladsen, skulle 
han møde en kæmper fra Haslev Karate Skole. 
Denne havde desværre trukket sig, så en me-
get opsat Oscar vandt bronze uden kamp.

Klassen drenge B 12-16 år -60 kg, skulle 
Marcus Hansen møde en kæmper fra BS Ka-
rate, Kyokushin. Modstanderen var for stor en 
mundfuld for Marcus der måtte indkassere 
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Shin Go Ryu Cup 2014.
Lørdag d. 10. maj 2014 blev det årlige 
Shin Go Ryu Cup / DM i semi kontakt af-
holdt i Næstved Hallerne. 

Der var tilmeldt i alt 77 kæmpere fra 18 
forskellige klubber. Farum var repræsente-
ret ved Atiqa Patel, Jeppe Frimann, Malthe 
Frimann, Nikola Andrejevic, Goran Gogu-
novic samt Ernestas Klevas.

De forskellige klasser var opdelt efter ju-
niorer, voksne A og B klasser, Dan-grader 
og så igen efter forskellige vægtklasser. 

Der blev udvist en god ånd og der kæmpet 
mange gode kampe.

Farums medaljeresultater blev;

- Atiqa Patel, 3. plads,

- Ernestas Klevas, 3. plads,

- Malthe Frimann, 2. plads,

- Nikola Andrejevic, 1. plads.

Næste års Shin Go Ryu Cup afvikles d. 9. 
maj 2015, så sæt allerede nu kryds i ka-
lenderen.

Sensei Franz

først et spark til hovedet og efterfølgende et 
hårdt slag til maven, hvorefter modstanderen 
havde vundet kampen på to halve point.

I klassen drenge A -60kg, var der desværre 
kun tilmeldt to kæmpere, hvilke var Eske og 
Jeppe Frimann fra Farum. Eske som fra start 
var overmachet af hans 10 cm højere og 10 
kg tungere bror, gav ham dog god kamp til 
stregen og tvang Jeppe ud i en forlængelse 
idet der ikke var fundet en vinder af 1 runde. I 
forlængelsen blev der heller ikke scoret point 
og det endte ud med, at Eske vandt kampen 
og dermed guldet på dommerstemmer.

Joachim Krogsgaard der kun havde trænet ca. 
6 måneder efter 2 års pause, skulle i hans 1 
kamp møde en grønbælte fra Shin Go Ryu. Jo-
achim satte sig fra start på kampen med nogle 
hårde cirkelspark til mellemgulvet efterfulgt 
af nogle høje cirkelspark til hovedet. Dette 
resulterede i 2 halve point efter hhv 28 og 46 
sekunder og kampen var hermed vundet.

I næste kamp skulle Joachim møde en brun-
bælte ligeledes fra Shin Go Ryu. Recepten var 
den samme og Joachim fi k igen scoret point 
for et enkelt spark til hovedet og sejren var i 
hus. Som i pigernes klasser var der i Joachims 
klasse også kun tilmeldt 3 kæmpere der alle 
skulle møde hinanden. Idet Joachim havde 
vundet begge sine kampe, vandt han guld.

I klassen mænd A -80kg, skulle Ernestas Kle-
vas kæmpe mod en sej grønbælte fra Bal-
lerup Kyokushin Karate. Modstanderen blev 
mødt med et inferno af slag og hårde spark 
fra Ernestas, men han stod fast og nægtede at 
give op. Kampen gik i forlængelse og Ernestas 
fortsatte hans bombardement af modstande-
ren. Ernestas vandt kampen på dommerstem-
merne 5-0.

I næste kamp der var fi nalen, skulle Erne-
stas møde en 2. dan, landsholdskæmper fra 
Ashihara i Randers. Det blev en fl ot teknisk 
og hård kamp hvor der ikke blev udfundet en 
vinder efter ordinær runde. Kampen blev for-

længet i 2 min der igen blev afviklet i højt 
og hårdt tempo. Ernetas sluttede kampen 
af med 30 sekunders ”sprit” hvor der kun 
var en vej - og det var fremad. Dette tippe-
de overlegenheden af kampen til Ernestas 
favør der fl ot vandt kampen med dommer-
stemmerne 5-0.

En god og udbytterig dag for Farum Kyo-
kushin Karate og stor ros til vores dygtige 
kæmpere.

Osu / Sensei Franz

Reklame for
næste 

Karateen 
arrangement

Vi vil gøre lidt reklame for næste Ka-
rateen arrangement. Vi skal ud klatre. 
I klubben har vi en uddannet klatre-
instruktør Jakob Rømer Barfod som 
har tilbudt sin hjælp. Arrangementer 
bliver afholdt i Skovlunde Klatreklub.

Datoen er endnu ikke helt fastlagt, 
men planlægger at afholde arrange-
ment engang i september måned. Vi 
afslutter arrangementet i klubben, 
hvor vi får lidt at spise, og hygger. 

FØLG MED PÅ FACEBOOK og husk at 
meld dig til.
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Om at rejse og  
VM-feber 
Osu alle sammen! Jeg har nyt at berette her 
fra Chile, hvor den sidste måned har været 
travl. Vi har nemlig brugt weekenderne på 
at rejse landet tyndt, eller noget derhen af. 
Den første weekend i juni måned tog vi til 
Iquique, som ligger ca. 2 timers flyvetur nord 
for Santiago, klemt inde mellem Stillehavet 
og ørkenen, hvilket giver en fantastisk ud-
sigt i begge retninger. Her har sensei Freddy 
Segovia, 3. dan og branch chief, sin dojo. Jeg 
rejste derfor med sensei Claudio, og senpai 
Mauro(som er 2. dan og også bor i huset her) 
af sted fredag aften, og vi ankom lidt over 
midnat lørdag. Weekenden var planlagt så 
lørdag stod på teknisk seminar hele dagen, 
og søndag stod på graduering og trænings-
turnering – hårdt program altså. Lørdag træ-
nede vi sammenlagt 6-7 timer med kihon, 
kata og ido kihon for de forskellige grader. 
Jeg havde undervejs også selv ansvaret for 
at undervise nogle af eleverne, og specielt 
den anden gruppe jeg havde, børnene, var 
ikke helt ligetil. Sensei Freddy er engelsklæ-
rer på en international skole, og har derfor 
også sin dojo der. Det gør det selvfølgelig 
nemt for ham og jeg at kommunikere, men 
det betyder også at nogle af eleverne fra 
skolen også træner i dojoen. Det er ikke et 
problem i sig selv, men jeg havde et par pa-
kistanske drenge på holdet som hverken for-
stod spansk eller engelsk, så det gjorde det 
lidt svært at undervise… men vi kom igen-
nem det vi skulle, og trods en lidt svingende 
koncentration var det dejligt at se at alle 
børnene delte samme høje energiniveau og 
glæde ved træningen. 

Da seminaret var slut, troede vi alle at vi 
kunne tage hjem og slappe af, men nej… der 
manglede lige et ”lille” program med pude-
træning for de voksne. Det viste sig at være 
en halv times nonstop konditræning, så vi 
fik lige lidt ekstra gaver med. Da vi kom til-
bage til vores hotel var jeg egentlig klar til 
at gå i seng, og gjorde det også, indtil jeg så 
at sensei og senpai stod fuldt påklædte og 
ventede på mig. Vi skulle hjem til en sen-
pai fra dojoen til en ”asado”, det chilenske 
svar på en barbeque eller grillaften, som er 
den normale måde at holde komsammen på 
her. Jeg var supertræt, men masser af lækker 
mad(og ikke mindst protein) siger jeg ikke 
sådan nej til. Og da klokken slog 12, blev 
alle lysene slukket og en kage med lys i blev 
båret frem – sensei Claudio havde nemlig 
fødselsdag om søndagen. Så efter fødsels-
dagssang og kage tog vi hjem og sov, for da-
gen efter var der mere program på. Omkring 
15 elever skulle til op til en ny grad, med 
orange bælte som den laveste og brunt som 
det højeste. Vi begyndte ved 10-tiden, og 
sluttede omkring 4-5 timer senere. Måden 
gradueringen forløb på har vist sig at være 
den generelle model i Chile, og foregår så-
ledes: 

Først og fremmest er det ikke kun de ele-
ver der er til graduering der deltager. Deres 
klubkammerater møder også op i gi og del-
tager i kihon-, styrke- og kumitedelen af gra-
dueringen, for at støtte moralen med ekstra 
kiai – dog uden at blive bedømt. Men der er 
altid en fælles opvarmning – den stod jeg 
for, hvilket jeg først var lidt nervøs for, da jeg 
ikke havde forberedt noget som helst. Men 

det gik fint, og vi gik videre til serier af kihon 
med hhv. ben- og armteknikker. Her træner 
instruktørerne også med. Derefter var det 
ido geiko, eller ido kihon, som er serier på 3 
skridt med forskellige teknikker, og til sidst 
kom kata. Herefter kom den sidste og hår-
deste del af gradueringen, som bestod af 
styrke og kamp. Styrkeprogrammet har også 
vist sig at være det samme ved alle gradu-
eringer, nemlig først at stå på hænder(med 
hjælp) i et vist stykke tid, derefter armbøj-

ninger, maveøvelser og trillebør på de for-
skellige dele af hånden, som det også var 
ved dangradueringen i klubben i decem-
ber. De to sidste øvelser er også velkendte, 
nemlig hhv. at hoppe frem og tilbage over 
en makker der ligger på gulvet, og at snurre 
en omgang og derefter lave to cirkelspark 
på en pude. Til sidst kom kamp, hvor spe-
cielt de højeste grader virkelig blev testet. 
Men der var en god vilje, og alle bestod 
heldigvis.
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Det gav også en tiltrængt hvilepause, da 
et så travlt program godt kan tære lidt på 
energien – specielt når man tæller al den 
daglige, øvrige træning med både vægte 
og i dojoen med. Det blev altså weekenden 
efter at sensei, senpai, en elev fra dojoen 
og jeg selv kørte fra Santiago til Serena for 
en træningsweekend. Serena er samme by 
hvor den store nationale turnering jeg del-
tog i blev afholdt, så jeg kendte ruten. Dog 
rejste vi denne gang ikke i bus, men mere 
komfortabelt i bil. Vi kørte fredag aften, og 
ankom til vandrehjemmet omkring halv 2. 
I Serena hedder den lokale senpai senpai 
Gonzalo Valderama, 2. dan, og det var i hans 
dojo vi skulle træne. Om lørdagen stod pro-
grammet på teknisk træning, lige så vel som 
kamp, idet senpai Gonzalo ligeledes stil-
ler op for Chile i Sydafrika; ligesom sensei 
Claudio, senpai Mauro og senpai Mauricio 
med flere også gør det. Dagen var delt ind 
i to træningssessioner, hvor den første var 

hård basistræning, ido kihon og kamp. Efter 
frokost stod eftermiddagen i kata’ens tegn. 
Senpai Mauro og jeg trænede udelukkende 
de avancerede kataer med senpai Gonzalo, 
da han ligesom mig ønsker at gå op til gra-
duering i Sydafrika, dog til 3. dan. Jeg kunne 
heldigvis følge med de to sortbælter, da 
jeg på nuværende tidspunkt har lært 6 nye, 
avancerede kataer. Jeg er i gang med at lære 
den sidste, sushiho, men dem af jer der ken-
der den kata vil vide at det er helt nemt… 
der er nemlig 54 takter.

Men selvfølgelig havde vi også en grillaf-
ten med eleverne fra dojoen lørdag aften, 
og det er som sagt en fin måde at komme 
hinanden ved på uden for dojoen. Søndag 
skulle vi have trænet, men det endte i ste-
det med at vores morgenmad indtaget på 
det lokale fiskemarked strakte sig ind i fro-
kosten, og vi kørte hjem derefter. En mere 
afslappet træning må man sige. 

Efter frokostpausen skulle vi i gang med 
turneringen, der som sagt var en trænings-
turnering, ligesom den der blev afholdt 
her i Santiago i marts måned – blot i lidt 
mindre målestok. Det er især ment som en 
måde for børnene at få en god oplevelse 
første gang de træder ind på måtten, un-
der trygge forhold. De voksne fik kun en 
enkelt kamp hver, og jeg vandt min kamp 
mod en gulbælte på ippon(dobbelt sco-
ring) på hhv. et cirkelspark til hovedet og 
et stød til maven. Alt sammen god erfaring 
at få med. Til sidst kunne vi så endelig fly-
ve hjemad, men ikke før vi havde fået en 
friskpresset mangojuice, den lokale spe-
cialitet. Lad mig sige det sådan, at det kan 
man kun få for lidt af! Og som en lille eks-
tra overraskelse til os havde sensei’s kone 
Hellen mad og fødselsdagskage parat til 
os da vi kom hjem, kl. halv to om natten. 
En dejlig velkomst. 

Weekenden efter rejste vi alle 3 til Con-
cepción, for denne gang at besøge senpai 
Mauricio Breve, 2. dan og ligeledes branch 
chief, i hans dojo. Her var programmet ikke 
lige så tætpakket som i Iquique, men vi 
havde alligevel teknisk seminar lørdag og 
graduering søndag. Vi trænede ligeledes i 
mange timer om lørdagen, med deltagelse 
fra alle de 4 klubber der ligger i Concepción. 
Og selvom vejret bestemt ikke var med os – 
det styrtregnede og blæste så væggene rok-
kede – forløb gradueringen søndag morgen 
alligevel som planlagt. Denne gang var det 
dog for lidt lavere grader, den højeste grad 
var til gult bælte, og derfor tog det heller 
ikke lige så lang tid som ugen før. 

Vi skulle egentlig have været på farten 
weekenden efter også, men da det var fars 
dag den weekend besluttede sensei at vi 
udskød det en uge så han kunne få lidt tid 
med sin kone og datter på nu 3,5 måned. 
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I denne weekend rejste vi ikke, men der var 
til gengæld graduering her. Både for vores 
egen dojo, men også for de 3 andre klub-
ber i Santiago. Den blev afholdt i den lokale 
sportshal, og humøret var højt selvom det 
var pænt fodkoldt, og mange har fået sig en 
forkølelse ligesom sensei og mig selv. Det 
var en stor graduering, måske lidt over 30 
elever, med den højest graduerede til gult 
bælte. Forløbet af gradueringen var det sam-
me som beskrevet tidligere, blandt også ved 
opvarmning ved undertegnede. En specielt 
ting ved denne graduering var også at en af 
eleverne var en senpai fra en af de andre 
dojoer. Han underviser ligesom en ”almin-
delig” senpai, men har kun blåt bælte. Han 
har dog sort bælte i shotokan, men er skif-
tet relativt sent til kyokushin. Derfor var det 
meningen at han skulle til brunt bælte, for 

også at give hans undervisning mere pon-
dus. Derfor skulle han selvfølgelig også vise 
bla. flere kataer, deriblandt pinan 1-5 i både 
tate(lineært) og ura(med baglæns rotation). 
En lille detalje er, at han den sidste uge har 
trænet dem med mig hver morgen hjemme 
hos sensei. Vi har øvet kata i hvert fald en 
time om dagen, og udover pinan også yant-
zu og tsuki no kata. Så man kan sige at jeg 
for en tid har haft min egen ushi deshi – og 
han bestod da heldigvis også sin graduering 
trods lidt eksamensangst. Nu venter næste 
mål, som er intensiveret kamptræning frem 
mod VM. Vi begynder næste weekend med 
at rejse til Concepción, og så kører det ellers 
derfra.   

I overskriften nævnte jeg VM-feber, som her 
omkring går under navnet ”modo mundial”. 
Man skal være rimelig isoleret for ikke at 
have opdaget at VM i fodbold er over os, og 
det må man i hvert fald sige også gælder her. 
Jeg havde fornøjelsen at se den første kamp 
Chile spillede hjemme hos en elev fra klub-
ben med hans familie og venner, og der var 
entusiasme! Jeg tror jeg lærte et par chilen-
ske bandeord bare ved at lytte til hvad der 
blev råbt af fjernsynet… ligesom at kampdag 
betød næsten ingen mennesker på gaden, 
og heller ikke til træning. Bilerne dyttede 
slagsange, og der sælges hatte, trøjer og 
parykker på alle gadehjørner. Plus at alle 
indbyggere i Santiago synes at have anskaf-
fet sig et truthorn som skal bruges på alle 
tider af dagen. Det lyder umiddelbart irrite-
rende, men man kan ikke lade være med at 
lade sig rive med af den gode stemning. Nu 
er Chile som bekendt desværre røget ud af 
turneringen, så måske kommer der lidt flere 
til træning nu. Og når det her VM er slut, vil 
en anden VM-feber begynde at røre på sig, 
nemlig den mod Sydafrika. 

Osu alle i dojoen!

Christian 
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Anemone 7 år
Jeg hedder Anemone, jeg er 7 år gammel 
og har lige nu det orange bælte. Jeg går til 
karate fordi min mor, far, storbror og vores 
udvekslingsstudent Aki går til det. Det er 
sjovt fordi man ikke er alene og man kender 
mange af de andre der er med på holdet.

Vi spiler Osu-bold og hygger nogen gange er 
træningen lidt hård, men det er bare noget 
af  det gode ved karate. Vi lærer nye Kata’er 
som jeg ikke kender og det er svært men 
også sjovt . Min storbror vil gerne have mig 
med til kampstævne hos BS-karate til næste 
år. Jeg vil meget gerne med, men jeg er også 
lidt nervøs. Jeg skal nok træne meget først.

Da jeg var til katastævne var jeg meget ner-
vøs men jeg klarede det meget godt. Jeg 
skulle lave taikyoku 1 og 2, og man skulle 
være helt alene på måtterne, og der var dom-

Lukas 7 1/2 år

Jeg synes, det var dejligt at være til gra-
duering, og jeg er rigtig glad for mit mær-
ke på mit røde bælte, som er 11. kyu, Jeg 
var bare så spændt, på om jeg fik noget 
eller ej. Gradueringen var meget hård, 
specielt med armbøjningerne, vi tog no-
get med over 100. Jeg kan godt li’ at gå til 
karate, fordi man bliver stærk og man bli-
ver bedre med alle mulige ting. Og jeg el-
sker at være god til karate. Min mor tog et 
foto af mig og lagde det på facebook, og 
jeg fik så mange søde beskeder tilbage.

Graduering for  
Karate Kids

 Carl Baade, 6 år 

Lørdag d. 24. januar var en dag lidt udover 
det sædvanlige. Jeg skulle til min allerfør-
ste graduering i karate, som jeg startede til 
i september 2014.

Jeg var spændt og nervøs på samme tid. Jeg 
havde jo hørt fra min storebror, Christian, at 
det var meget hårdere end almindelig træ-
ning.

Da vi var klar til at starte, var dojoen proppet 
med mennesker. Jeg havde lidt svært ved at 
koncentrere mig, fordi jeg lige skulle holde 
øje med om min mor nu også så, hvor go’ jeg 
var. Jeg synes at det var rigtig hårdt, og da 
vi næsten var færdige, havde jeg så ondt i 

armene, at jeg var tæt på at græde, men jeg 
gjorde det ikke! Jeg har hørt, at graduering 
for de rigtig seje med sort bælte er så hårdt, 
at de også er tæt på at græde...

Da vi skulle forlade dojoen, stod der en 
masse, som skulle til træning efter os, og 
de daskede til os med deres bælter... Det 
synes jeg var mærkeligt... Så kom vi ud i fæl-
lesrummet, hvor alle fik et tegn på sit bælte 
eller et nyt bælte. Sejt! Så er man ikke helt 
nybegynder længere ☺

mere der 
også kig-
gede på. Jeg 
endte med 
at komme på 
fjerde plad-
sen og det er 
jeg rigtig stolt 
af. 

Jeg drømmer 
om at få det blå 
bælte og Aki 
når at komme 
tilbage til Dan-
mark og træne 
karate sammen 
med mig.
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Det er lykkedes Farum karate klubblad at opsnappe føl-
gende billede sekvenser. Sekvenserne viser personer i GI 
løbende imod en tønde, imens en senpai ser interesse-
ret på. Efter lang tids granskning og kompliceret billede 
analyse er redaktøren kommet frem til at det må være 
en fastelavnsfest, nærmere bestemt det som benævnes 
at ”slå katten af tønden” eller måske bedre ”hovedet på 
tønden”. 

Redaktøren har gennem adfærdseksperter forsøgt at re-
degøre for denne lidt mystiske tradition (som i hvert fald 
ikke er lokaliseret til at være Japansk) men snarere nok 
hører til blandt yngre karate ka´er, som tager dette lidt 
usædvanlige kropsvåben i brug. 

Det er yderlige blevet oplyst at vedkommende hverken 
blev kattekonge eller kattedronning hvilket de begge el-
lers havde fortjent.

si
de

n 
si

ds
t

... siden
der dækker 
store 
og små 
emner
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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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