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Så er vi i gang igen efter en lang pause. Redakti-
onsteamet er blevet udvidet med 2 friske karate-
kaer, som bibringer nye ideer og fornyet energi.  

Redaktionsteamet består nu af Charlotte Rømer 
Engel, Peter D. Lerke og Michala Bojesen.

Denne udgave af klubbladet indeholder flere 
spændende artikler, blandt andet 
om Kobudo og den årlige Mønlejr. 
Kobudo er en ældgammel japansk 
kampform med våben, som flere 
af klubbens medlemmer træner. 
Sensei Franz og Annika har skrevet 
spændende artikler om henholdsvis 
kampformen og om det først møde 
med Kobudo. Mønlejren er en be-
givenhed, du ikke må gå glip af. Læs artiklerne 
om gode oplevelser og fællesskab - og se de flotte 
billeder. 

Lige før corona lukkede al indendørstræning ned i 
december nåede fire stærke og seje brunbælter at 
gennemføre en mere end 8 timer lang graduering 
til sort bælte. Se de flotte billeder i bladet.

Trods de mange skiftende restriktioner under den 
lange Corona periode har klubbens utrættelige 
instruktører formået at skabe et træningsforum, 
hvor klubbens medlemmer har kunne fortsætte 
med at dyrke Kyokushin karate i Sosai´s ånd. Man 
må sige, at klubbens virke og trænere er yderst 

omstillingsparate, dygtige og effektive, hvilket 
også er mundet ud i to flotte priser, læs mere om 
det i bladet.

Derudover har vi i bladet fået ”Kids Corner”, 
som er målrettet klubbens yngste medlemmer 
og barnlige sjæle. Formålet er bl.a. at skabe et 
”rum” for lidt underholdning, aktivitet, gåder 

samt spændende og sjove artikler 
i børnehøjde.

Et andet nyt tiltag er ”opslags-
tavlen”, hvor der vil være plads til 
praktiske informationer, kommen-
de aktiviteter, gradueringsdatoer 
eller andre informationer.

KLUBBEN HAR BRUG FOR DIG! 
Dette er VORES alle sammens klubblad, og for at 
vi sammen kan skabe et super godt blad med in-
teressant, sjovt, seriøst og lærerigt indhold, har vi 
brug for DIN hjælp og dine input!

Kom med dine idéer, store som små, sjove artikler, 
henvisninger til interessante emner og input, gode 
og dårlige jokes og meget mere. Naturligvis med 
karate for øjet. Skriv til os på email: klubblad@fa-
rumkyokushin.dk eller tag fat i os, når vi mødes i 
klubben.

OSU  
– Peter, Charlotte & Michala  
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År 2020 var et hårdt år for mange på forskellige 
områder. Nogle har været ramt hårdt personligt 
og på det karatemæssige har vi været ramt af 
nedlukninger, aflysninger af stævner, herunder 
bla. EM, seminarer mm. 

Vi har forsøgt at holde klubben kørende på bedst 
mulige måde med stort set daglige tilbud med 
div. undervisning på hhv. Zoom og udendørs 
træninger. Det har ikke været optimalt – men det 
har været det bedste vi kunne gøre i situationen 
og holdene har været godt besøgt.

Enkelte klubber verden har forsøgt sig med online 
kata stævner med stor succes. Jeg tror også 
flere af disse, vil fortsætte selv efter genåbnin-
gen. Kæmpere med langt til stævner og en lille 
økonomi, ville stadig kunne deltage i sådanne 
stævner, så noget godt er der trods alt kommet 
ud af Corona nedlukningen.

Som foråret 2021 stille og roligt skød frem, 
indledningsvis med de første små knopper på 
træerne der nu står i fuldt flor, åbnede FKK lige-
ledes stille og roligt dørene op for mere og mere 
træning og vi er nu i skrivende stund fuldstændig 
tilbage på normalt skema og træning. Bevares – 
Vi har stadig Coronapas mm at tage hensyn til, 
men vi er nået langt!

En mand fortalte mig engang; ”Aldrig har det 
været så mørk en nat, uden at det blev lyst igen” 
og nu står vi igen her med alle mulighederne 
foran os. Og vi har meget der skal nås.

Der er kommende lejre og seminarer samt 
stævner. Jeg har også allerede fået de første 
forespørgsler om der snart er gradueringer. Der 
er mange som har ligget i dvale i mange måneder 
og ikke har trænet af forskellige årsager. Det vil 
sige, at mange på ingen måder er forberedt og 
klar til en evt. graduering som vi plejer at afholde 
her op til sommerferien. Det ville svare til, at man 
som højrehåndet går op til afsluttende eksamen i 

dansk stil og tænker; ”Jeg prøver da lige og skrive 
med venstre hånd i dag – Det går nok”. Så nej, 
der vil derfor ikke blive afholdt graduering før 
sommerferien og umiddelbart efter sommerferien 
hvor mange igen har holdt pause og ikke passet 
sin træning, ville også være et dumt tidspunkt. 
Så engang til efteråret kan man forvente, at der 
vil blive slået gradueringsdato’er op. For nogle 
lave grader måske tidligere, men jeg kan kun igen 
understrege, at såfremt der er opslået graduering-
dato’er, er det ikke ensbetydende med, at man 
SKAL gå til graduering. Men KAN såfremt man er 
ordentligt forberedt!

Så er vi også i skrivende stund næsten færdig 
med renoveringen af klubbens entre samt fæl-
leslokaler. Det bliver fantastisk lækkert og jeg vil 
benytte lejligheden til at takke alle der har haft 
en hånd med i renoveringen. Ingen nævnt, ingen 
glemt.

Ved klubbens netop afholdte generalforsamling, 
blev Ruben Carpens og Anders Hald hyldet med 
Furesø Kommunes Lederpris år 2020, for deres 
store arbejde med klubbens kids-hold. Stort til-
lykke til Ruben og Anders for deres store arbejde 
med kids’ne. Ydermere også en stor tak til 
Merete, Frederikke samt Marcus som også gang 
på gang træder til på kids-holdene.

Ved samme lejlighed blev jeg selv også hyldet 
med samme titel og vil udtrykke min taknemme-
lighed til bestyrelsen for indstillingen. 

Afslutningsvis vil jeg bede jer alle om at passe på 
jer selv og hinanden i forbindelsen med opstarten 
på træningen her efter ”pausen”, så i ikke red-
der jer nogle dumme skader. Vi skal nok nå det 
hele….

Osu Franz

Chefinstruktør info
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Farum Kyokushin har fået  4 nye 1ste Dan
Et kæmpe stort tillykke med gradueringen til

Senpai Charlotte Senpai PeterSenpai Jan Senpai Mette
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Kobudo (古武道)
I den sidste årrække har træning med de 
traditionelle våben (Kobudo) virkeligt taget fart 
i Danmark, i form af flere forskellige skoler og sy-
stemer. Ofte som et anneks til Karatetræningen. 
Derfor er der her lige lavet en kort beskrivelse 
omkring hvad Kobudo er for en størrelse.

Kobudo er et Japansk begreb der direkte kan 
oversættes til klassisk/gammel kriger vej. Begrebet 

referer oftest til de traditionelle våbenstilarter fra 
Okinawa og de klassiske stilarter fra Japan.

De typiske våben for Okinawa Kobudo er: Bo (1,8 
m stav), Sai (trefork), Tunfa (kølle med håndtag), 
Kama (segl), Nunchaku (2 køller med en snor/
kæde), Eku (Åre), Tinbei/rochin (skjold og kort 
spyd), Tekko (knojern) Nunti (spyd), Manji Sai 
(trefork med modsatte forke), mfl.

Baggrundshistorie:
Kobudo blev udviklet og forfinet af den Oki-
nawanske overklasse med rang af Pechin. På 
Okinawa havde man som i Japan et klasse system 
med niveauer og her i blandt var Pechin en del af 
overklassen, de havde tiden til og muligheden for 
at udvikle kampsystemer

Pechin klassen fungerede som politi, administra-
torer og bodyguards for de royale. Pechin klassen 
er dem som rejste til Kina for at studere kinesiske 
kampsystemer, litteratur og kalligrafi. Med det 
formål, at videreudvikle det de havde lært når de 
kom hjem til Okinawa.

Den traditionelle opfattelse af våbensystemernes 
oprindelse går på, at bønderne skulle have udvik-
let Kobudo og Karate til forsvar mod overmagten 
under et våbenforbud. Det er en meget romantisk 
historie, men desværre langt fra sandheden. 
Sandsynlighed for at niya (bønder, fiskere, etc.) 
skulle have udviklet nogen form for kampsyste-
mer er ikke plausibel og er blever eftervist af indtil 
flere hovedstilarts repræsentanter of forskere. 

Man skal huske på, at almindelige mennesker på 
det tidspunkt ikke havde særlig meget fritid. End-
videre ville overklassen ikke være interesserede i 
at bønderne skulle lære eller træne kampteknik-
ker der kunne bruges i et oprør mod styret.

Dog var der en længere periode på Okinawa, 
hvor det ikke var tilladt og bære våben og 
heraf kan myten med bøndernes kampsystemer 
stamme fra. Nogle teorier henviser til, at man tog 
hverdagsredskaber, som var acceptable at med-
bringe overalt, og opbyggede kamp og forsvars-
teknikker omkring disse.

Langt størstedelen af de nuværende Kobudo 
systemer stammer ud fra 2 hovedskoler fra 
Okinawa, nemlig Ryukyu Kobudo og Matayoshi 
kobudo. Der er en række mindre familiestilarter 
og traditioner der selvfølgelige har en helt speciel 
historik. Ganske som i Karate, er der ud fra ho-

vedskolerne opstået indtil flere organiseringer og 
retninger – dog alle med de grundliggende træk 
fra grundsystemerne.

Fælles for dem alle er, at de er opbygget med 
basis, kata´s og kumi serier ligenden det man ser 
inden for Karate verdenen.

Kobudo er ofte et naturligt træningselement på 
Okinawa. De fleste dojoer har enten integreret 
Kobudo ind i træningen eller kører et Kobudo 
system ved siden af. Dog findes der også en 
del dojoer der udelukkende specialiserer sig i 
Kobudo.

At arbejde med våben kræver et godt fundament 
i grundstillinger og forståelse for bevægelser, som 
oftest opnås ved Karate træning og derfor er de 2 
stilarter oftest tæt knyttet. Der er flere Karateme-
stre der mener, at Kobudo viderudvikler karaten, 
da man bliver nødsaget til at kunne ”flyde mere” 
i sine stillinger, men stadig sikre god balance, ac-
celeration og kime. 

I Danmark findes der klubber og grupperinger 
inden for:

• Ryukyu Kobudo

• Tokushinryu Kobudo

• Yamanniryu/Yamaneryu Kobudo

• Matayoshi Kobudo

• En række karatestilarter der har Kobudo  
som en integreret del af systemet  
(Shorinryu, Shuriryu, Isshinryu samt nogle 
Gojuryu grupperinger)

• Foruden dette, er der en lang række  
af de Japanske Budosystemer der også  
arbejder med lignende våben.

Osu Franz



10 11

Tokushinryu Kobudo  
i Danmark

Tokumura  
Sensei

Tokumura Kensho Sensei blev født October 25, 
1941 i Heshikiya, Katsuren Okinawa. I 1956, 
begyndte han at træne Shorinryu Karate. I april 
1957 kom han i kontakt med grundlæggeren 
af Isshinryu Karate, Tatsuo Shimabuku Sensei. 
Shimabuku Sensei forklarede, at en person der 
anvendte vertikale stød (tate tsuki) kunne støde 
flere stød end en person med et traditionelt 
roterende stød. Efter en konkurrence mellem det 
traditionelle stød og det vertikale stød, hvor det 
vertikale stød vandt, begyndte Tokumura sensei 
at træne Isshinryu og blev elev under Shimabuku 
Tatsuo’s indtil dennes død 30. maj 1975. 

Tokumura sensei blev gradueret Shodan af Tatsuo 
Sensei og han blev overrakt et brugt bælte der 
var blevet efterladt i dojo'en. Efter Tatsuo Shima-
buku’s død, begyndte Tokumura sensei at træne 
i Kinaka dojo'en og underviste for Kichiro Shima-
buku, som var grundlæggerens ældste søn.

D. 17. marts 1977, modtog Tokumura Sensei sit 
Shihan licens fra Kichiro Shimabuku. og blev gra-
dueret Rokudan (6. Dan) 10. juli 1984 af Isshinryu 
World Karate Association (IWKA). Tokumura 
Sensei blev også testet for Rokudan under Japan 
Karate Federation (JKF), hvor han bla. scorede 
topkarakterer for hans kata. 

Senere begyndte Tokumura Sensei at studere 
Kobudo (træning med traditionelle våben) under 
Mester Eisuke Akamine som var arvetager efter 
Shinken Taira. I oktober 1987 forlod Tokumura 
Sensei Isshinryu for at studere Gojuryu Karate 
på Jundokan i Naha under Miyagi Chojun's elev, 
Miyazato Eiichi Sensei.

Med over 50 års erfaring med kampsport, har 
Tokumura Sensei sin egen stil af Okinawiansk 
Kobudo. Stilen kaldes “Tokushinryu Kobudo”, da 
mange af stilens kata's bærer navnet “Tokushin”. 
Navnet stammer fra det første kanji af Tokumura 
Sensei’s navn “Toku” 徳 og kanji for “shin” 
身 hvilket betyder “krop” eller “en selv” som 
refererer til hans (Tokumura Sensei’s) personlige 
Kobudo.

D. 28. april 2001, blev Tokumura sensei gradueret 
til Hanshi, Kudan (9. dan) af Ryukyu Traditional 
Kobuj-utsu Preservation Budo Association god-
kendt af Præsident Nakamoto Yoshikazu.

I marts 2019, blev Tokumura Sensei gradueret 
til Hanshi, Judan(10. dan) af Ryukyu Traditional 
Kobuj-utsu Preservation Budo Association under 
ledelse af Nakamoto Kiichi Sensei.

Franz

Tokushinryu kobudo kom til Danmark i 2011, 
efter Mads Nørby Sensei and Lars F. Andersen 
Sensei havde besøgt Okinawa og trænet under 
Tokumura sensei. Lars Andersen sensei havde in-
den da trænet kobudo gennem stilarten Isshinryu 
siden 1989 og var medstifter af Dansk Kobudo 
og Karate organisation i 1992. Kobudo vandt 
indledningsvis ikke det store indtog og blev kun 
trænet i ganske små grupper og organisationen 
fadede stille ud. Senere blev Okinawa Kobu-
dokan International stiftet af Mads Nørby sensei 
som indførte flere våben i repertoiret. 

Efter besøget i 2011 tog kobudo'en 
fart ikke kun i Danmark, men også 
rundt i Europa hvor adskillige To-
kushinryu kobudo klubber skød op.

Der afholdes årligt flere seminarer, 
stævner, sommer/- samt vinterlejr i 
Danmark, så mulighederne er store.

Sensei Franz trænede kobudo direkte 
under Lars Andersen sensei i 2012, 
inden Lars Andersen sensei blev udsta-
tioneret i Kosovo med politiet. Dette 
gjorde, at sensei Franz desværre ikke 
fik gjort mere ud af Kobudo før i 2019 
hvor han igen tog Kobudo træningen 
til sig og i sommeren 2020 åbnede en 
"underklub" i Farum Kyokushin Karate. 
Her kan man hvis man er min. 16 år og 
min. 4. kyu, som medlem af FKK, træne 

Tokushinryu Kobudo. Ønsker man at deltage i 
lejre, seminarer, stævner samt graduere indenfor 
Tokushinryu Kobudo, kræver det et særskilt med-
lemskab, men ønsker man blot at prøve kræfter 
med Kobudo, møder man op til træningerne 
iført "normal" Kyokushin dogi og ikke med hvide 
gi-bukser og sort overdel som ellers kendetegner 
Kobudo. 

Osu Franz
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Kunsten at sige HAI

Jeg er blevet opfordret til at skrive et lille indlæg 
til vores fantastiske klubblad om, hvordan det er 
at gå til Kobudo. 

Under første coronanedlukning af dojoen i 2020 
overhørte jeg en dag til udendørstræningen 
sensei Franz tale med nogle af brunbælterne om, 
at han skulle deltage i et stævne i forbindelse 
med sin Kobudotræning. 

Jeg kan huske, at jeg tænkte, at det lød spæn-
dende, og at det gad jeg godt prøve, hvis der 
blev mulighed for det, for jeg har jo set, at der i 
dojoen hænger to sæt våben ved siden af shin-
den, ligesom vi nogle gange i forbindelse med 
vores træning har prøvet kræfter med kata med 
bostav. 

Tiden gik, og så en dag kom nyheden fra FKK 
om, at der var oprettet en ny klub under klubben, 
Tokushinryu Kobudo Farum. 

Alle medlemmer af FKK over 16 år og minimum 
4. kyu kunne deltage i kobudotræningen, og 

Af Annika Falkvard

tirsdag den 12. august 2020 var første officielle 
Tokushinryu Kobudo træning i klubben. 

Forventningsfuld mødte jeg op sammen med 
Marcus, og vi blev mødt af 4 medlemmer i flotte 
sorte gi-overdele. Sensei Franz med brunt bælte, 
og senpai Mette, senpai Charlotte og senpai Ruben 
med hvidt bælte. Den sorte gi-overdel er obligato-
risk, hvis man vil gradueres inden for Tokushinryu 
Kobudo, men som medlemmer af FKK kan man få 
lov til at træne med i sin hvide gi.

Vi var i alt 9 til den første træning, hvor vi bl.a. 
fik at vide, at til kobudotræning siger vi ikke OSU, 
men HAI. Det er virkelig svært ikke at svare med et 
højt og tydeligt OSU, når man får en besked. Selv 
efter snart et års træning, er det stadig svært ikke 
at svare med OSU, når sensei Franz har givet os en 
besked. 

Under vores første time skulle vi igennem nogle 
opvarmningsøvelser med bostaven, og vi fik vi lov 
til at udføre små katas med bl.a. bostav og tonfa. 
Sensei Franz viste os en avanceret kata med bostav, 

Mette og Charlotte viste en kata med tekko og 
Ruben viste en kata med eku, som ligner en åre til 
en robåd. Det hele så virkelig flot – og svært – ud. 

Det var en rigtig spændende og sjov første 
træning, og jeg var klar til at tage Kobudo til mig 
som supplement til min øvrige karatetræning.

Siden den første træning har vi bl.a. trænet med 
bostav, gusan, nunchaku, tonfa, sai, tichu, kama 
og tekko. 

Træning under nedlukningen Træning under nedlukningen

De forskellige våben minder om redskaber, som 
bønderne og fiskerne brugte i gamle dage på Oki-
nawa. En bostav minder f.eks. om skaftet på en 
fejekost, men staven blev oprindeligt brugt til at 
bære spande over skuldrene, nunchakuen minder 
om et hestetøjr og plejl til at tærske korn med, 

Første træning
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Møn Lejr 2020
Eftertænksomme tanker af sensei Martin

Hvad er det der driver os til at gøre det samme 
igen og igen og igen…?

Jeg tænker tilbage til vores første år hos Marianne 
og Rolf i år 2000. Det var en tid hvor vi så meget 
til vores venskabsklub fra Sneek i Holland ledet 
af sensei Frank. På den første lejr deltog ca. 15 
elever fra hans dojo. Efter 20 år på Møn skulle 
man tro, at så har man prøvet det! For mit eget 
vedkommende, så har hver Møn lejr været unik 
på hver sin måde og bringer ny læring til mig 
hver gang. At bruge en weekend med den sport 

jeg holder allermest af, er en gave at få lov til. En 
weekend med kun Kyokushin Karate, god mad 
og hvile bør alle have mulighed for. Hvert år får 
jeg muligheden for at fordybe mig i Kyokushin, 
klubbens medlemmer og alt hvad Møn har at 
byde på og det er med et moderne ord, Fanta-
stisk. Så for at besvare det spørgsmål jeg startede 
med at stille, så må svaret være: Lykke. Vi gør det 
samme igen fordi lykkecenteret i hjernen får en 
kæmpe rustur og jeg er addicted.

Vi ses på Møn lejr 2021! 

Sidste træningspas 2020. Øv.

Mønlejr 2020  
– I fællesskabets tegn
I 14 dage op til Møn lejren svingede vejrudsigten 
så meget, at det var svært at vide om der skulle 
pakkes solcreme eller svømmefødder. Men der 
burde jo selvfølgelig ikke være nogen tvivl når 
Sensei Niels står for vejret på lejren. Sensei fik én 
gang for alle cementeret sin gode forbindelse til 
vejrguderne. Vi fik det bedste vejr når vi trænede, 
mens det styrtede ned når vi spiste, og sov. Og 
det blev den bedste lejr. Igen, igen….

Efter ankomst fredag og en hurtig gang af-
tensmad (for alle andre end de børn, der havde 
indtaget 7 kg slik og kage på vej derned), stod vi 
således forventningsfulde klar i rene gi’er til første 
træningspas, på plænen og under klar himmel. Vi 
blev som altid mindet om at nyde hvert et øjeblik, 
for om lidt var det allerede slut. Og det var det. 
Det blev en weekend der fløj afsted. 

Efter træning fredag, var der hygge med kage, 
kaffe og særdeles ansvarlige corona-forholdsreg-
ler. Virkelig rart at ansvarligheden også her var 
i højsædet. Vi skulle hygge os ansvarligt . Der 
var mange karatekaer med for første gang. Både 

børn og voksne, som fik en sød opfordring fra 
de mere erfarne Møn-deltagere, at man hellere 
måtte sørge for at vide hvor ens gi var, før man 
gik i seng. I fald og såfremt. Der kunne jo ske 
uventede ting og sager. Undrende vågnede vi lør-
dag morgen, skønt udhvilede, til morgentræning. 
Vi var ikke blevet vækket til nat-træning! Det 
rygtedes at enkelte ellers havde holdt sig vågne til 
kl. 2 i spændt forventning. 

Lørdag lagde vi ud med at tage morgenluften 
og roen på smukke Møn ind under morgentræ-
ning, hvorefter vi blev kræset om af værtsparret 
med lækker morgenmad. Så var vi klar til kata 
træning. Vi trænede kata i gradsopdelte grupper, 
hvor alle fik mulighed for at få finpudset teknik-
kerne, og de fleste også fik mulighed for at prøve 
kræfter med noget helt nyt. 

Efter frokost og et gedigent regnvejr, skulle vi på 
den traditionelle tur langs Møns klint pynten og 
trappeløbet. Regnen gjorde turen udfordrende, 
og vi var ret imponerede over hvad FKK kids og 
børn kan. Selvom det ikke altid var helt let at 

FORTSÆTTES NÆSTE SIDE >>
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komme frem eller der var meget langt ned, gjorde 
børnene bare hvad de fik besked på (også selvom 
nogle godt kunne være lidt urolige ind imellem). 
Hold op nogle seje unger!

Turen var smuk som altid og vejret pragtfuldt. 
Og så kom vi til trappen. Desværre gjorde strikse 
corona-restriktioner at vi kun fik én enkelt tur på 
trappen i år. Til gengæld fik vi en god platform 
at træne på, da vi bagefter, ledt af sensei Niels, 
trænede kihon på trapperne op til Geocenteret. 
Akustikken var fantastisk, så kiai fik lidt ekstra 
gas. 

På turen hjem fandt nogle på at løbe noget af 
turen, og enkelte fandt også tid til at komme ud 
og bade inden aftensmaden. 

Efter aftensmaden stod aspiranterne for et al-
letiders oplæg om karatens, Sosais og Farum 
Kyokushinkai karates historie, og vi fik refereret 
nogle spændende oplevelser fra tidligere karate-
rejser. Så blev ungerne tilbudt film og popcorn 

Ligesom vejret i løbet af hele weekenden var nøje 
tilrettelagt efter FKK’s aktiviteter, var det også først i 
de sidste 10 minutter af det aller sidste træningspas, 
at regnen begyndte at falde. 

Vi sluttede, som altid, af på plænen foran van-
drerhjemmet. Der var anerkendelser fra senpei-
gruppen til Storm og Merete for at have udvist 
ekstraordinær indsats og engagement på 
lejren. Så var det hele allerede slut og vi måtte 
sige pænt ”farvel” og ”på gensyn næste år”. 

Hvis du ikke har været med på Møn endnu, 
så lad være med at overveje det…bare kom! 
Lejren er for alle uanset alder, grad, og antal 
bekendtskaber i klubben. Næste gang er 
sidste weekend i august 2021. Sæt krydset 
i kalenderen allerede nu, og meld det ud 
til venner og familie, så de ikke finder på 
at arrangere rund fødselsdag i lige dén 
weekend. For du skal til Møn! Selvfølgelig 
skal du det 

Møn 2020 var den bedste Møn-lejr til dato, 
men det bliver 2021 også, for det er den 
følelse man kan tage med sig hjem hvert 
år. For hver Møn-lejr har sin egen sjæl, 
sin egen charme, sit eget fokus. Farum 
Kyokushin karate Ippan 2020. 

Tusind tak senseis, senpais, 
medkaratekaer. Fra hjertet 
og sjælen tak. 

/Susan

i stuen, mens vi voksne rykkede lidt sammen til 
hyggesnak og røverhistorier i spisesalen. Omkring 
kl 22 gik de sidste i seng, hvilket viste sig at være 
meget godt…….for omkring kl 2 blev vi banket 
op til nattræning. Yay!

Vi kørte til stranden, hvor vi blev mødt af senpai-
gruppen, fakler og den klareste, stjernefyldte nat-
tehimmel. Nattræningen var, som altid, magisk. 
Kihon og let løb på stranden, efterfulgt af en stille 
stund med mulighed for at fokusere på sanserne, 
og tage den smukke nat ind. Den stjerneklare 
himmel, sandet under os, lyden af bølgerne mod 
stranden, og velværet efter træningen. Og så 
hjem i seng til et par timers søvn inden lejrens 
sidste dag. 

Søndag fik vi mulighed for at arbejde lidt videre 
med kata i samme grupper som dagen før. Og ef-
ter frokost stod den på kamptræning uden kamp. 
Sensei Henning ledte an med kamp-tekniske 
kombinationer. Også en super god træning, og 
rart at få trænet lidt kamp-specifikt. 
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Corona, Farum Kyokushin 
og globalt sammenhold
”Vi vil træne vor sjæl og vor krop til urokkelig 
styrke” – sådan lyder første sætning i dojo-kun. 
Jeg har altid tolket det som at styrke disciplinen 
og fortsætte med at presse sig selv og udfordre 
begrænsninger. 2020 har sat vores disciplin og 
problemløsningsevner på en hård prøve. Farum 
Kyokushin har i den grad vist sin kollektive dedi-
kation til at ”Trænes? Det skal der altså!”. Sådan 
skete det, at medlemmerne fik den gave at der 
blev etableret online træning, sammen, men hver 
for sig.

Farums ildsjæle
En flok ildsjæle løb voldsomt stærkt og lagde et 
fænomenalt arbejde, som har gjort det nemmere 
og sjovere (nogle vil sige ”muligt”) at holde fast 
i træningen. Allerede efter 14 dages nedlukning 
blev der etableret online KIDS-træning og de 
andre hold kom meget hurtigt derefter. Et kæmpe 
”OSU!” skal lyde til dem der gjorde det muligt: 
De gode kræfter bag det tekniske set up med 
kameraer og lyssætning, så der kunne blændes 
op for træning. Vores dedikerede trænerhold, 
som sikrede utraditionel og alligevel velkendt 
træning for alle grader og aldre med samme gejst 
som i dojo’en. Sensei’s utrættelige indsats live og 
med at producere videoer, med timers øvelser til 
fri deling, var både inspiration og opslagsværk på 
samme tid. Det er SÅ fedt at få de muligheder, 
takket være jer ildsjæles passion. 

Medlemmerne bakkede op – der var MANGE som 
loggede på og deltog efter bedste evne. Helt som 
i dojo’en varede vi etiketten med mokuso i seiza 
og de formelle hilsener og klarbevægelser. For 
mig er det en integreret del i træningen og i den 
personlige introspektion for at slippe hverdagen 
helt – det vender jeg tilbage til.

Masser af små billeder på skærmen vidnede om 
rykkede borde, senge og sofaer for at få plads, 
hvis man ikke ligefrem kunne gå i en have. 
Det gav et interessant indblik i karateka’ernes 
normale rammer og det styrkede for mig fælles-
skabet. Det betød at jeg følte mig noget mere 
”sammen”. Især at se så mange unge karatekaer 
var fornøjeligt. Alle syntes at give den fuld power, 
selvom vi ikke kunne høre hinandens kiai og 
selvom vi ikke stod lige ved siden af hinanden. 
Det gav samtidig anledning til at jeg, i hvert fald, 
fokuserede anderledes på udførelse af teknikker-
ne. Selvom vi i dojo’en heller ikke ser på hinanden 
(vel?), så er der noget i baghovedet, hvor man er 
lidt mere fokuseret på at være med i takten, end 
på teknikken.

Senseis og sempais imponerede; selv med de små 
billeder på skærmen så og justerede de på små 
detaljer hos de enkelte. Den godmodige og dril-
lende tone som er så skøn i dojo’en kom også til 
sin ret online. Det er enormt godt gået at skabe 
programmer hvor alle kunne være med, alle 
kunne udfordres og alle have plads, selv i de små 
børneværelser. Skønt var det også at se, da sensei 
og kameraholdet endeligt fik lov til at få lidt 
selskab i dojo’en, så vi kunne føle at livet kom lidt 
tilbage. Sidst men ikke mindst var det også noget 
af en teaser at kunne SE den renoverede dojo 
uden at kunne mærke brædderne under fode. 

Det globale Kyokushin
Den 29. maj, sådan ”hen ad halv ti”, mødte jeg 
sensei Franz i Farum, ved et rent tilfælde. ”Skal 
du ikke med til træningen?!” spurgte han og 
med total forvirring fik jeg fremstammet ”jamen, 
der er jo ikke noget?!”. ”Jojo! Jeg sender dig 
lige linket – det er klokken 10!”. Så skulle det gå 
stærkt med at handle, komme hjem, rigge til og 

klæde om – men den mulighed skulle ikke forpas-
ses. Det var begyndelsen på min erfaring med 
Kyokushin’s globale sammenhold og kendskab 
til hinanden – for det viste sig at træningen blev 
afholdt i Sydney, Australien under Hanshi John 
Taylor (næstformand i vores organisation IKO). 
Det er fedt at man er har et netværk i hele ver-
den, hvor man er velkommen.

Det globale sammenhold blev tydeligt da sensei 
fortalte hanshi at vi var flere danskere til stede. 
Jeg fik en varm og respektfuld velkomst, som om 
jeg havde været med altid. Vi ER en stor familie 
og det, at man har kontakter i hele verden som 
har åbne døre, er helt specielt.

En anderledes træningsrutine
Hanshi Taylor har en enorm ro som går igen-
nem, selv over den virtuelle kanal. Udstrålingen 
vidner om et træningsliv der startede i 60’erne 
(John Taylor er lige fyldt 79 år!) og autoriteten er 
MEGET tydelig i hans ”no nonsens” stil. Der er 
ikke mange overflødige ord. Det viste sig især i 
den måde vi startede 60 minutters sessionen: Lige 
på og hårdt, uden seiza, mokuso eller bukken 
mod shinden. Det var et kultur chok! Det var en 
værdifuld lektie, at vi ikke BEHØVER ritualer for 
at dyrke karate men at vi GØR det fordi det lige 

lægger det ekstra lag på, som gør karate til noget 
specielt. 

Selve træningen havde også en stil, hvor det gik 
op for mig, hvor forkælede vi er; Hanshis takter 
falder noget hurtigere og man skal sørme høre 
godt efter ellers misser man 1. takt, som kom i 
samme åndedrag som de 6 opvarmningstakter 
per teknik sluttede. Gloserne kom på japansk – 
og kun sporadisk med en oversættelse, så når 
det glippede med at høre eller forstå, så var man 
igen en takt bagud. PYYHH man føler sig ude af 
form, når man kender hans alder!! Træning i det 
hæsblæsende tempo var også en reminder om 
at det er godt for kondien at være i dojoen, men 
at teknikken bedst poleres hjemme, i ro og med 
fokus.

Alt i alt har tiden med Corona budt på et twist 
på karaten. Den har vist at vi har det bedst sam-
men – men forbedringen kommer inde fra os selv. 
Krisen er nu så overstået at vi igen har bræd-
derne under fødderne og det føles godt at være 
hjemme igen, om end vi stadig skal og vil passe 
på hinanden. 

OSU! /Jan Bryde

Hansi Taylor Jan Bryde
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Årets idrætslederpris
Klubbens bestyrelse havde indstillet flere 
trænere til "Årets idrætslederpris" i Furesø 
kommune og disse flotte priser blev overrakt 
af formanden under generalforsamlingen.

OSU og tillykke til Kids Trænerne; Ruben  
og Anders for den flotte pris ”Årets idrætsle-
derpris”. Desuden ros og anerkendelse  

fra bestyrelsen til hele kids træner holdet:  
Merete, Marcus, Ruben og Anders for jeres  
store engagement og arbejde med Kids-
holdene. 

OSU og tillykke til Sensei Franz for den flotte 
pris "årets idrætslederpris" for sit utrættelige 
arbejde i klubben.

Tegn efter tal og  
se hvem der gemmer sig bag tallene
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Adam, 8 år
Hvorfor går du til karate? 
Fordi det er sjovt
Hvad er det sværeste, du har 
prøvet?
Flyvende frontspark 
Hvad er det sjoveste, du har 
prøvet? 
Osu bold
Hvem er de sejeste inden for 
karate? 
Ludwig og Rafferty fra mit hold 

Rafferty, 8 år
Hvorfor går du til karate? 
Fordi det er sjovt
Hvad er det sværeste, du har 
prøvet? 
Flyvende frontspark 
Hvad er det sjoveste, du har 
prøvet? 
Osu bold
Hvem er den sejeste inden for 
karate?
Sensei Franz
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Kasper, 9 år
Hvorfor går du til karate?
For at motivere min krop
Hvad er det sværeste, du har 
prøvet? 
Sidste graduering. Mine arme 
syrede
Hvad er det sjoveste, du har 
prøvet? 
At se andre spise ananaspizza 
(Ninja Dag) 
Hvem er den sejeste inden for 
karate? 
Det er Marcus

Ludwig, 8 år
Hvorfor går du til karate? 
Fordi jeg gerne vil
Hvad er det sværeste, du har 
prøvet?
Flyvende frontspark
Hvad er det sjoveste, du har 
prøvet?
Osu bold
Hvem er den sejeste inden for 
karate?
Mine kammerater på holdet

Zoey, 6 år
Hvorfor går du til karate? 
Man bliver stærkere
Hvad er det sværeste, du har 
prøvet?
Flyvende frontspark
Hvad er det sjoveste, du har 
prøvet?
Armbøjninger 
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OSU til alle jer seje kids børn, som trods vind og vejr,    er mødt op til træning og bare har givet den max gas og høje Kiai.
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Ved du hvem det er, som der hænger et billede 
af inde i Dojoen, og ved du hvorfor vi kalder ham 
Sosai ?

Sosai Masutatsu Oyama er den mand, som op-
fandt og startede Kyokushin karate helt tilbage i 
ca. 1953, for hele 68 år siden. Masutatsu Oyama 
er vor tids største karatemester, og derfor kalder 
vi ham Sosai. Sosai betyder General eller Præ-
sident, netop fordi det er ham, som udviklede 
Kyokushin karatestilen, som vi træner i dag. Sosai 
har naturligvis den højeste bæltegrad i kyokushin 
karate, som er 10. dan sort bælte. Kyokushin 
karate er kendt som verdens stærkeste karate 
stilart.

Her er en lille rigtig historie om Sosai Masutatsu 
Oyama. Han blev født den 27 juli 1923, som er 
98 år siden. Masutatus og hans familie boede 
i en lille landsby, der hedder Wa-Ryongri Yong-
chi-myonchul Na Do, nær byen Kinje i Sydkorea. 
Masutatsu´s familie var en af de rige familier, som 
havde en fin stor gård med mange arbejdere.

Masutatsu startede allerede som 9-årig med at 
træne karate. Den karatestil, han startede med at 
lære, hed Kempo og hans Sensei hed Mr. Yi. Mr. 
Yi arbejdede dengang på Masutatsu´s fars store 
gård. Allerede som 15-årig flyttede han til Japan 
for at studere til flymekaniker på Yamanashi fly-
vevåbnets Universitet. Men han blev aldrig færdig 
med uddannelsen. Han begyndte i stedet for at 
bruge mere og mere tid på at træne kampsport, 
og han ville prøve en masse forskellige stilarter, 
både Japansk, kinesisk og koreansk karate. I 
Japan startede han med at træne karate hos 
Sensei Gichin Funakoshi. Sensei Gichin Funakoshi 
blev kaldt ”Far til den moderne karate”, fordi det 
var ham, som udviklede Shotokan karate stilen. 
Denne karate stil er nok en af de mest kendte 
karatestile i verden, netop fordi Sensei Gichin 
Funakoshi havde gjort det nemmere for alle at 
både forstå og træne karate. 

Masutatsu havde allerede som 18-årig opnået 
at blive 2. Dan sort bælte. Allerede som 24-årig 
havde han opnået at blive 4. dan sort bælte, 

Det for børn 
”Historien om Sosai”

noget som ellers tager mange års hård træning. 
Masutatsu trænede også Judo og på bare 4 år 
havde han opnået 4. grad sort bælte.

Nu hvor han ikke gik på Universitet mere, valgte 
Masutatsu at vie al sin tid og energi på sin træ-
ning og karate. Han rejste op på toppen af et 
bjerg, som hedder Minobu, og der trænede han 
i 18 måneder i naturen. Det var 18 vildt hårde 
måneder, hvor han mediterede og trænede kara-
teteknik, mens han stod under iskolde vandfald. 
Han sprang over buske og sten, for at blive god 
til spark og balance. Han slog mod træer og sten 
med sine bare hænder, arme, fødder og ben, for 
at gøre dem stærke. Han løb op og ned af meget 
stejle stier mange gange og løftede meget tunge 
sten som styrketræning. Hans træning startede 
allerede kl. 5 om morgen og varede i 6-8 timer 
om dagen, og efter træning læste han mange 
bøger om en masse kampstile og buddhistiske 
tekster. 

Mens Sosai trænede og studerede karate på 
Minobu-bjerget, begyndte han at opfinde og 
udvikle Kyokushin karatestilen. Han tog de bedste 
teknikker fra alle de forskellige stilarter, han 
havde lært, og formede Kyokushin karate. Det 
blev året 1953, hvor Sosai åbnede sin allerførste 
Dojo i Japan, hvor man kunne træne og lære 
Kyokushin, og der var rigtig mange karatefolk, 
som ville træne hos Sosai. Officielt var det først 
i 1964, at hovedkvarteret åbnede og fik navnet: 
Kyokushin – den ultimative sandhed. 

Kyokushin karate er bygget op omkring grundste-
nene – de 3 K’er : Kihon, som er basis teknik-
træning, hvor vi lærer forskellige stød, spark og 
pareringer. Kata, som er serier af stød og spark. 
De første vi lærer er Taikyoku 1, 2 og 3. Det sidste 
K er for Kumite, som er kamp. 

Tilbage til Sosai´s historie. Det siges at efter Sosai 
var kommet tilbage fra sin tid oppe på bjerget, 
ville han teste sine kræfter og karateteknik. Dette 
blev den ultimative kamp test om liv eller død 

mod 52 tyre. Han kæmpede alle 52 gange mod 
tyrene med sine bare næver. Det siges, at 3 tyre 
døde ved blot et hug slag og 49 tyre mistede et 
horn med et hurtigt og fast håndkantslag.

Sosai har deltaget og kæmpet over 270 mand 
mod mand kampe, og han har vundet rigtig 
mange ved blot ét slag. Kampene har kun varet 
mellem et par sekunder til max 3 minutter. Sosai 
har vundet næsten alt, hvad der er at vinde inden 
for karate og kampsport. 

Sosai er den eneste i verden, som har kæmpet 
en 300 mands Kumite, det betyder, at han har 
kæmpet 100 kampe hver dag i 3 dage i træk. 
Helt uden pauser og med fuldkontakt. Andre 
har ”kun” gennemført 100 mands Kumite, dvs. 
kæmpet mod 100 mand.

I 1994 dør Sosai desværre til kampen mod lunge-
kræft, det blev en kamp han ikke kunne vinde. 

Efter hver træning slutter vi af med at bukke mod 
shinden (huset) og Sosai, det gør vi, når vi sidder 
i seiza og så bliver der først sagt ”Otagani rei”, 
så bukker vi frem med knoerne i gulvet og siger 
OSU. Så bliver der sagt “Domo arigato gozai-
mashita”, det gentager vi også, og det betyder 
”mange tak for træning”.

Osu Michala
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Furesø Løbefest
Sæt kryds i kalenderen den 14. august
og deltag i Furesø Løbefest sammen med dine 
klubkammerater.

Farum Kyokushin Karate stiller op med en pa-
villon på festpladsen, og mon ikke der bliver 
en lille opvisning i gennembrydning…

Arrangementet er en god mulighed for at 
reklamere for klubben, men det er også en 
social og hyggelig dag i selskab med klubbens 
medlemmer. Der vil være levende musik, 
madboder mv. på pladsen.

Der er mulighed for at deltage i  
2 km børneløb, 6 km, kvartmara-
ton, halvmaraton eller powerwalk. 
Det hele foregår ved og omkring 
Farum Sø med start ved Fredtofte-
vej. Læs mere om Furesø Løbefest 
på arrangementets hjemmeside.

Hvis du løber i gi, så refunderer 
klubben dit tilmeldingsgebyr 

Vil du med, og er du frisk på at 
løbe i gi, så skriv til mig senest 
den 25. juni, så laver jeg en 
samlet tilmelding. Jeg skal bruge 
navn, fødselsdato, distance og 
mailadresse. Tilmelding er bin-
dende.

PS. Trænger du til at få løbefor-
men pudset af, så løber vi hver 
lørdag kl. 10.

Osu!  
Charlotte Rømer Engel  
30 96 28 49 eller  
charlotteengel10@gmail.com 

Stævneresultater

Selv under Corona ”nedlukningen” har der været 
afholdt kata stævner i både karate og kobudo 
og sensei Franz har deltaget i nogle stykker som 
har været afholdt som online stævner ved at hver 
enkelt deltager filmede deres kata’s og frem-
sendte disse til et dommerpanel der så over en 
weekend eller mere gennemså samtlige video’er 
og bedømte disse.

Ved et Tokushinryu Kobudo stævne for kyu-grader 
med 27 deltagere fra Danmark, Tyskland samt 
Chile i maj 2020, tog sensei Franz guld.

Ved Tokushinryu Kobudo Cup i marts 2021 med 
deltagere fra Danmark, Tyskland, Sverige, Chile 
samt Rusland, tog sensei Franz, som 2. kyu, 
bronze. Sølv gik til en dansk 3. dan og guldet til 
en 2. dan. fra Chile.
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Ved det Italienske 5’th Black Belt Cup med 334 
deltagere fra 10 lande som, bla. Italien, Slovakiet, 
Argentina, Irland, Belgien, Frankrig mfl. deltog 
sensei Franz i traditionel kata samt 2 forskellgie 
Kobudo klasser. I traditionel kata som var i en 
klasse med blandede stilarter der bla. havde 
tidligere VM og World Cup vindere med, besatte 
sensei Franz en 5. plads. Sensei tog sølv i traditio-
nel kobudo klassen samt guld i hard style kobudo 
klassen. 

Vi håber selvfølgelig alle på, at der snart åbnes op 
for almindelige stævner igen, men online stævner 
har gjort, at mange som ikke ville kunne deltage i 
stævner pga afstande, økonomi mm, alligevel har 
kunnet deltage og online stævner vil sikkert være 
at finde i fremtiden.

Osu Franz
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Farum Kyokushin  
Karate løbegruppe
Af Mickael Pohtis

I frost og slud skal klubben ud 
Efter sidste Corona nedluk i december 2020 fik 
Charlotte Rømer Engel den fremragende ide, at 
vi skulle ud at løbe. Det var alle tiders, da vi jo 
ellers var henvist til zoom træninger og lørdags-
slik (hverdag). 

For at sætte ekstra skub i motivationen var der 
bagt kage efter løbet. 

Kage er blevet en fast del af konceptet, et 
koncept hvor alle kan være med. Vi deler os op 
i hold, hvor der løbes forskellige distancer, f.eks. 
1,5 kilometer og 5 kilometer. Vi er generelt gode 
til at følges ad og heppe på hinanden. At der skal 
tages et par billeder under turen, er også blevet 
en del af konceptet. 
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Det bliver aftalt på messenger hvem, der tager 
kage med. Udvalget har været stort under vejs, 
lige fra 1. klasses hjemmebag til købekage.

Tilbage til den første tur. Vi mødtes foran klub-
ben i ca. 8 graders frost tidligt i januar. Charlotte 
havde planlagt forskellige ruter, som vi kunne 

melde os på, vi valgte hver især en passende rute, 
og løb naturligvis i grupper på maksimalt 5 perso-
ner og med afstand. Det var koldt, men også helt 
fantastisk at mærke naturen og solen en lørdag 
formiddag. Det var ikke mindst dejligt at mødes 
med karatekaer og deres familier. 
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Klubbens lokaler er  
blevet renoveret! 

Kom og se hvor flot det er 
blevet. Tak til alle de, der 
hjalp med at bryde ned, 
male, bore huller, samle 
møbler mv. Og en særlig 
tak til senpai Charlotte, 
som har været tovholder 
på projektet.

FØR

FØR

FØR

EFTER

EFTER

EFTEREFTER
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 Gå ikke glip af 
Mønlejren, husk at 

tilmelde dig 
o Er du i tvivl om det er 
noget for dig at deltage 
i årets Mønlejren, så bliv 
inspireret af artiklerne i 

indeværende blad.

 Løbeklubben
Osu! Løbeholdet har fået sin egen Face-book gruppe. Alle er velkomne. Søg efter “Farum Kyokushin Karate løbegruppe” og anmod om at blive 

medlem. 

Opslagstavlen

Ny bestyrelse

Senpai Peter – formand Dan – kasser Mette – bestyrelsesmedlem

Susan – bestyrelsesmedlem

Michael P – bestyrelses medlem

Charlotte B – supleant Sensei Franz – supleant

 Søndagstræningen er startet igen

Billedet er taget fra den første kamptræning 

søndag den 30. maj 2021, efter mere end 

1 års pause pga Corona restriktionerne. 

Traditionen tro havde Senpai Frederik, som 

en del af opvarmningen, arrangeret en gang 

vægbold (hvor holdet uden vest, vandt klart 

overlegent). Derefter teknisk træning, dojo-

kampe og til slut stamina. Kom og støt op 

om kamptræning. 

Grønbælteseminar

Lørdag d. 29. februar 2020 afholdt FKK det  
første grønbælteseminar i Matsushima regi.  
Der var i alt 14 tilmeldte fra hhv BS Karate,  
Roskilde Kyokushin Karate samt FKK.

Ideen med seminaret var at køre målrettet  
træning med fokus på pensum til kommende  
gradueringer og store dele af seminaret var  

lagt i hænderne på deltagerne selv, i form af  
selv sammensatte Ido Geiko og Yakusoku kumite  
samt bunkai's til div kata's. 

Der blev arbejdet hårdt og fokuseret og  
der blev givet en del tilbagemeldinger fra 
de 5 instruktører som blev noteret ned i  
udleverede notesbøger. 

Dagens program:

09:00 – 09:15 Introduktion op oplæg for dagen.

09:15 – 09:30  Opvarmning.

09:30 – 10:30  Kihon og feedback undervejs.

10:30 – 10:45  Pause.

10:45 – 12:30  Kata i grupper – evaluering/feedback undervejs.

12:30 – 13:00  Frokost.

13:00 – 14:00  Bunkai's til kata – eleverne komponerer selv og fremviser.

14:00 – 14:30  Pause – så er der kaffe og kage!

14:30 – 15:30  Ido kihon no kata – eleverne komponerer selv og fremviser.

15:30 – 16:15  Gennembrydning og introduktion samt feedback.

16:15 – 16:30  Pause

16:30 – 17:30  Kumite og Yakusoku eleven komponerer selv og fremviser.

    Feedback undervejs. 

17:30 –   Afslutning og evaluering af dagen – feedback fra eleverne.

Et vellykket seminar der vil finde sted igen i 2021.

Osu Sensei Franz
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Julie (4. Kyu) er foruden sin  kreativitet, også forbilledlig dygtig til Japanske terminologi. Disse to evner har Julie kombineret i en krydsords-opgave, konstrueret specifik til karate bladet.

Nihongo de onamae
Dit navn på Japansk

Alle som påtænker at gå til gra-
dueringer til 8. kyu eller højere, 
skal have en brik på navnetavlen 
i dojo’en. Den bestilles ved at 
aflevere en kuvert med fulde navn 
på og indeholdende et vellignende 
billede til sensei Franz. Ydermere 
overføres kr. 100,- til klubbens 
konto; 1551-10481376. 

Brikkerne hænger med det japanske 
navn udefter og ønsker man at gå 
til en graduering indenfor det næste 
halve års tid, vender man brikken rundt 
således, at ens billede og navn på dansk 
vender udefter. Således kan klubbens 
instruktører holde et ekstra øje med dem 
der påtænker at gå til graduering.

Husk på, at blot fordi der afholdes gradu-
ering i klubben, er det ikke ensbetydende 
med, at man SKAL gå til graduering. At gå 
til graduering er blot en mulighed og kræver 
stor forberedelse og god forberedelse bringer 
som bekendt succes.

Osu Franz

SIDEN SIDST

Du kan finde løsningen til krydsordet på opslagstavlen.  
Desuden er siden sidst krydret med en aktuel karate Corona stribe, også kreeret af Julie.



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, 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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