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OSU fra redaktionen

Som titlen i en af artiklerne i det inde-
værende blad antyder ”KLUBBLADETS 
REDAKTØR TAKKER AF”, så har jeg valgt 
at træde ud af redaktionen. Flere har 
spurgt, om det skyldes de to nye stærke 
Ka`er, som for nylig er kommet i redaktion. 
Svaret er ”definitivt OSU NEJ”, tværtimod 
har Charlotte & Michala allerede tilført vo-
res klubblad nogle nye dimensioner, både i 
form af nye ideer, men særdeles også med 
en masse spændende KIDS artikler. Jeg 
har været involveret 12 år i bladet, og jeg 
tror, der er behov for ny dynamik, samt at 
jeg har behov for at lægge min energi et 
andet sted. Som man kan læse i bladet, er 
der et bud på i hvad FACE-SMILE-RELAXED

Kort fortalt hvordan den  
”nye redaktion” startede
Som forælder til en ivrig ung karateud-
øver var jeg igennem et par år begyndt at 
komme rigtig meget i klubben. Min kone 
og jeg havde involveret os i forskellige 
sociale arrangementer. Jeg blev opfordret 
til at køre Farum Karate blad videre af 
den daværende redaktør, Winnie Ander-
sen (Brun bælte), da Winnie skulle flytte. 
Winnie var meget engageret i klubbens ak-
tiviteter. Ved samme lejlighed instruerede 
Winnie mig i at sidde ved dommerbordet 
ved Katastævner, som stævnespeaker og 
til at registrere point. Jeg har bl.a. siddet 
ved dommerbordet adskillige gange, hvor 
Sensei Franz er blevet Dansk Mester i kata 
(det har absolut inspireret min kata stil).

Ved den følgende generalforsamling 
benyttede jeg muligheden til at prøve 
at involvere flere i klubbladet. Hele tre 

engagerede personer meldte sig: Char-
lotte Grimstad (Karate-ka), Linda Tornehøj 
(fra en rigtig karate familie), og Liselotte 
(mor til Karl-Ludvig). Vi afholdt det første 
møde den 14. marts 2010, med følgende 
Agenda FACE-SMILE-RELAXED

a. Diskussion om, hvad den grundlæg-
gende ide er med klubbladet (f.eks. 
fordeling mellem hjemmeside og 
blad)?

b. Hvor tit skal bladet udkomme ?

c. Er der flere som ønsker at deltage 
(Michael som paparazzi?)

d. Ideer til indhold

 – Børnesider?

 – Faste rubrikker

e. Diskussion om det kommende format 
(oplag)

f. Arbejdsfordeling?

Min eget bidrag til bladet siden da har 
hovedsageligt været på logistik siden 
(men nu og da skrevet en artikel eller to, 
afhængig af bladets omfang/indhold). Jeg 
elsker spread sheets og fik således hurtigt 
sat et ”artikel oversigts system ” op, for 
at redaktion kan planlægge og følge 
artiklerne/billederne hen imod deadline. 
Overskueligt og nemt.

Farum Karate  
bladets layout
Men det der absolut gør den helt store 
forskel, er bladets layout. Liselotte, der til 
daglig er selvstændig grafiker (Fru Nielsens 
Tegnestue), overrasker mig hver gang det 
nye blad kommer fra trykken. Liselotte er 

i stand til at omsætte vores 
artikler og billeder til et 
utroligt visuelt lækkert blad, 
med en blanding af bil-
ledcollager og tekst flettet 
sammen. Farum Karate klub 
er ved mange lejligheder ble-
vet rost for dette lækre blad. 
Og det er blevet omtalt som 
Danmarks flotteste og lækreste 
klubblad…. Det kan vi godt være 
stolte af!

Bidrag til bladet
Men, bladets artikler kommer fra klubbens 
medlemmer og forældre.

Her er et par små praktiske hints til alle 
vores forfattere, således at det minimerer 
redaktionens arbejdsbyrde.

• Send allerhelst artiklerne til  
klubblad@farumkyokushin.dk 

 – Både artikel og dine udvalgte  
 billeder (højopløselig)

• Hvis du har taget billeder fra et karate 
event, som du mener kan benyttes i 
bladet:

 – Har du et til to billeder, send til  
 klubblad@farumkyokushin.dk

 – Er der flere billeder så benyt en  
 ”billede upload tjeneste”  
 (Wetransfer, Google drev) og  
 send linket til  
 klubblad@farumkyokushin.dk  
 eller brug en USB nøgle.  
 Du får den tilbage igen. 

 

 – Men husk venligst at sortere  
 billederne  til maximalt 10-20  
 stykker i ”jpg” format,  
 (tro mig, det tager lang tid  
 at udvælge 5 billeder ud af  
 250 stykker)

• Informere så hurtigt som muligt via 
klubbladets e-mail til redaktionen, hvis 
den ellers lovede artikel bliver for-
sinket, eller man ikke når at skrive til 
deadline.

Har du fået appetit på at involvere dig i 
klubbens fantastiske redaktion, så meld 
dig eller kom med et eller flere indlæg til 
bladet.

Jeg vil gerne takke klubben for den over-
ordentlig lækre kurv, det var lige før, jeg 
havde lyst til 10 år mere FACE-RELIEVED

Charlotte og Michala, husk at første  
prioritet er karate træningen i Dojoen.

Vi ses i Dojoen! 
OSU på redaktionens vegne / Peter

mailto:klubblad%40farumkyokushin.dk?subject=
mailto:klubblad%40farumkyokushin.dk?subject=
mailto:klubblad%40farumkyokushin.dk?subject=
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Den 35. Shin Go Ryu Cup blev afholdt i Næst-
ved Arena lørdag d. 7. maj.

Der var tilmeldt i alt 197 deltagere fra 31 
forskellige klubber fordelt med 117 i kata, 36 
i kobudo samt 109 i kumite. Der blev dystet 
på tre kamparealer, og FKK’s deltagere havde 
stor support i de mange fremmødte forældre, 
karateka’s mm fra Farum. 

Fra Farum deltog;

• Otto i kumite,

• Rafferty i kumite,

• Sophia i kumite,

• Agnes i kumite,

• Sebastian i kata og kumite,

• Storm i kata og kumite,

• Marcus i kata og kumite,

• Senpai Frederik i kumite,

• Annika i kobudo,

• Senpai Mette i kobudo samt

• Sensei Franz i kobudo.

Dagen blev startet med kata, og der blev 
kæmpet efter fl agsystem med fi re hjørne 
dommere og en kampleder. Deltagerne var 
således delt op i ”vind eller forsvind” kampe 
som i alm. Kumite. Sebastian var første 
deltager fra Farum. Sebastian viste en fl ot 
Taikyoku sono san, men blev overmatchet af 
en sortbælte fra Rumænien, der fortjent gik 
videre.

Også Storm blev overmatchet af en sortbælte, 
og til trods for en fl ot Pinan sono ichi, tabte 
Storm også sin første dyst og var dermed ude 
af kata konkurrencen.

Shin Go Ryu Cup 2022
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Marcus viste en flot og veludført Pinan sono go, 
men også han måtte desværre se sig besejret.

Alla kata-kampene blev kørt igennem med 
præmieoverrækkelse før kobudo runderne blev 
startet. I kobudo blev der dystet efter point i to 
hovedvåben; Korte og lange våben ligesom del-
tagerne var delt i to klasser; -16 år og + 16 år.

Både Annika, senpai Mette samt sensei Franz gik 
videre med gode karakterer fra 1. runde til 2. 
runde hvor kun de 8 bedste ud af mere end 20 
deltagere gik videre. Annika og senpai Mette gik 
desværre ikke videre til finalerunden med de 4 
bedst placerede deltagere fra 2. runde. 

Det endte ud med en flot 2. plads til sensei 
Franz, der blev slået i sidste runde med 0,1.

Kategorien lange våben var en tro kopi af kort 
våben kategorien, da alle FKK’s deltagere gik vi-
dere til 2. runde og sensei Franz til finalerunden, 
som han igen tabte med 0,1 og igen måtte tage 
til takke med en 2. plads.

Otto var første deltager i kumite, og igen var 
Farum’s deltagere ikke velsignet med en god 
lodtrækning, da han blev matchet med en 
sortbælte fra Rumænien. Til trods for protester 
om gradsforskel og for stor vægtforskel blev 
kampen gennemført med Otto som taber.

Rafferty kæmpede også imod overmagten og 
tabte ligeledes sin første kamp.

”Tvillingerne” Sophia og Agnes kæmpede 
begge flere flotte kampe, men tabte begge de-
res semifinalekampe på et hurtigt cirkelspark til 
hovedet fra modstanderen, til trods for at begge 
FKK’s kæmpere havde styret kampen fra start 
til slut. (Man skal huske at dække sit hoved, når 
man kæmper :-))

De skulle så møde hinanden i kampen om 3. 
pladsen. De kæmpede igen en flot kamp, som 
Sophia i sidste ende trak sig sejrrigt ud af.

Storm kæmpede tre flotte kampe og endte med 
en flot sølvmedalje efter en finalekamp imod 
sortbælten, som Otto tabte til. 

Marcus vandt sin første kamp efter en solid ind-
sats og nogle gode lårspark, som han scorede et 
helt point på.

Anden kamp tabte han, da han blev ”knocket” 
af en for hård teknik i form af et spark til 
hovedet, og lægen gav ham forbud mod at 
fortsætte.

Senpai Frederik måtte under sin første kamp en 
tur forbi lægen og syes i munden efter at have 
modtaget to direkte og ureglementerede slag 
i ansigtet. Han kom retur på kamp arealet og 
vandt efterfølgende sikkert kampen. 

Senpai Frederik vandt også efterfølgende finale-
kampen og sikrede sig dermed guld.

En gennemgående flot præstation af Farums 
deltagere til trods for at være overskygget lidt af 
uheldig/dårlig lodtrækning.

Tak til de mange fremmødte der støttede alle 
deltagerne.

Osu / Franz 
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2022 blev skudt  
i gang med  
Kamagi Biraki



13

ÅRETS PRISER:

- Årets fighter 2021 gik i år til Storm Mathie-
sen, bla. for hans store fremmøde til kamp-
træning til trods for, at han ofte er eneste 
barn og herunder hans store kampgejst mod 

”overmagten”. Ydermere har Storm deltaget 
med god fightervilje og gode resultater ved 
mange stævner.

- Årets karateka 2021 som gives til en kara-
teka, der har udviklet sig meget gennem året, 
gik i år til Mikkel Gram. Mikkel har været 
medlem i Farum i små to år og kom til klubben 
fra en anden Kyokushin organisation, der har 
en anden teknisk standard, end vi er vant til i 
Farum. Mikkel har derfor haft en del ting, der 
skulle ændres til vores standard, og dette er 
han gået ind i med stor gejst og oprejst pande. 

Det har været en hård kamp, men Mikkel 
har virkelig gjort store fremskridt og står 
foran en snarlig graduering.

- Årets Kyokushin 2021 gives til en person, 
der har lagt store frivillige kræfter i FKK. 
Denne pris er sædvanlig den sværeste at 
give, da der som altid har været mange, 
der har lagt et stort frivilligt stykke arbejde 
i klubben, og der dermed har været mange 
gode emner. Valget faldt dog på Merete 
Plougmann for hendes store arbejde med 
Kids-holdet.

De mange andre frivillige kræfter der er 
blevet lagt i klubben omkring bl.a. børne-
hygge, renovering af opholdsrum, løbefest, 

fastelavn på Zoom under Corona og meget 
mere er som sagt ikke gået unoteret hen, 
hvorfor bestyrelsen har besluttet en ekstraor-
dinær støtte til den afsluttende børnehygge, 
inden børnene går på sommerferie, så de 
involverede forældre kan lave ekstra hygge 
omkring børnene og forældrene. Ydermere 
ydes ekstraordinært tilskud til kommende 
voksenhygge-aften, så alle de førnævnte invol-
verede også kan blive fejret. Et stort tak skal 
lyde til alle de frivillige kræfter.

Osu Franz

12

Årets priser
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BS Cup 2022.  
Fire flotte pokaler til 
Farum Kyokushin 

Farum Kyokushin Karate stillede med 9 
kæmpere til årets BS Cup. Alle deltagere 
gjorde en flot indsats. Josefine fik en 3. 
Plads i sin klasse, Dennis blev desværre 
snævert besejret i sin første meget flotte 
stævne kamp, Otto kæmpede sig til en sølv 
pokal og Rafferty en bronze i deres klasse, 
hvor også Esben havde nogle rigtigt flotte 
kampe. Storm kæmpede sig til en anden 
plads i sin gruppe med sine hurtige cirkel-
spark til hovedet. Sebastian og Luca, begge 
i deres første stævne kampe, ydede flot 
modstand i deres kampe men blev, trods 
den gode indsats, begge besejret i deres 
første kamp. Karla kæmpede også flot i sin 
første kamp, men måtte desværre udgå. 

Det kræver stort mod at stille op til 
kampstævne, det er en sejr i sig selv. Der 
blev taget både pokaler og læring med 
hjem. Vi håber at flere får blod på tanden 
og lyst til at stille op til sådanne fine ar-
rangementer. 

Osu! Anders
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Fastelavn
I februar måned blev der afholdt fastelavn, denne gang i dojoen. Det var 
som altid et sjovt og lærerigt arrangement, hvor både børn og voksne fi k 
trænet slag og spark på fastelavnstønder. Der var fl otte præmier til de 
seje kattekonger og -dronninger. 
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Nytårkur
I februar blev det endelig muligt at holde den længe 
ventede nytårskur i klubben, hvor de nye lokaler for 
alvor blev indviet.

I løbet af aftenen blev gæsterne bedt om at skrive på 
en eller fl ere post-it, hvad deres bedste eller sjoveste 
oplevelser i klubben har været. 

Nattræning på 

Møn 

Armbøjninger 

på knoerne :-)

Alle træninger 

med sensei 

Franz  ;-)

Sammenholdet! 

På tværs af 

grader

Min første gang i 
dojo’en, hvor Julie 

lod mig slippe for en 
masse armbøjninger, 

selvom jeg bandede :-)

Armbøjninger 

på knoerne :-)

Fuldstændig fantastisk 

nattræning på Møn. 

Stjerneklar nat, koldt 

sand under fødderne 

og masser af god kihon 

i skæret af levende lys. 

What’s not to like :-)
Armbøjninger 
Armbøjninger 

Sort-/brunbælte lejr i Göteborg – meget kold nat

Armbøjninger 
Da Julie råbte af mig, 

fordi jeg ikke havde 

taget mine sko af. Jeg 

var i klubben for 1. 

gang ;-)

Vores 8½ timers sho-
dan graduering. En 

fantastisk dag i godt 
selskab med masser 
af dejlig karate :-)

selskab med masser 
af dejlig karate :-) Første kamp stævne. Kæmpe adrenalinkick at prøve at stå på måtten og kæmpe mod en modstan-der – og sig selv! Helt anderledes end dojoen! Men super fedt bagefter

selvom jeg bandede :-)

2007 i Japan, lejr ved Mt. Fuji. 1,5 times 

session med en japansk sensei, som ikke 

talte et ord engelsk. Vi lavede kataen 

Seienchin på forskellige måder i 1,5 time, 

indtil vi nærmest trance-agtigt blev ét 

med kataen. Den bedste karate-meditati-

on nogensinde <3 

2007 i Japan, lejr ved Mt. Fuji. 1,5 times 

Første kamptræning hvor jeg skulle slå på en anden. At opleve at man godt kan slå uden at der er en aggression eller/og uden den anden går i stykker. Græn-seoverskridende fedt – og en ny åben dør i karate

Første Møn lejr. Som ny roo-

kie karateka oplevede jeg en 

opbakning og hjerterum, som 

gav mig en følelse af at tilhøre, 

opbakning og accept, som jeg 

aldrig tidligere har oplevet i en 

sportslig kontekst. Det at blive 

mødt, hvor man er… og at blive 

løftet derfra er enestående for 

FKK :-)

Første Møn lejr hvor vi 

blev vækket til nattræning. 

Vi løb ned til stranden og 

trænede med fakler og 

fyrfadslys med udsigt over 

vandet og den klare nat-

tehimmel med stjernerne

on nogensinde <3 
Første graduering – første rene 

mawashigeri til hovedet – første 
1000 mae geris til nattræning 

– første hospitalsindlæggelse – 
første træning med sensei Franz

Første kamp stævne. Kæmpe adrenalinkick at 

1000 frontspark en klar stjernenat på en smal allé i måneskin (med kiai). Pludselig kommer en lokal ræsende i sin gamle bil, springer ud på vejen og skælder ud :-)

Nytårstræning – og 

ikke mindst det kolde 

gys

Min nidan graduering i 2013. Syv timer og 40 kampe, i alt otte timer. Trillebør på Koken frem og tilbage i dojoen

Da jeg i 2018 blev gradueret til 2. kyu og blev en ”rigtig” del af klubben

skulle slå på en anden. At opleve at man godt kan slå uden at der 

Alle de gode påske-
lejre i Østersund med 
Shihan Collins & co

18
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SHINZA
Der har i foråret været afholdt gradueringer og klubben har fået flere nye grader;

Lørdag den 26. marts

Tirsdag den 29. marts

• Senpai Frederik Baadsgaard – 2. dan
• Frederikke Kristensen – 1. kyu
• Annika Falkvard – 2. kyu
• Josefine Bording – 4. kyu
• Tine Jørgensen – 5. kyu
• Rasmus Jørgensen – 5. kyu

Søndag den 3. april

• Rasmus Malling Beck – 7. kyu
• Oskar Elbæk Larsen – 7. kyu
• Frederik Markussen – 7. kyu
• Frederikke Flagsø – 8. kyu

• Agnes Bjerg Pedersen – 9. kyu
• Lasse Brunstedt Jacobsen – 9. kyu
• Rafferty Fred Ashmead – 9. kyu 

• Tenne Helene Rasmussen – 9. kyu 
• Malthe Flink Feilberg – 9. kyu
• Sara Liest – 9. kyu
• Oskar Liest Jakobsen – 9. kyu
• Frida Liest Jakobsen – 9. kyu
• Alma Olsson Mandsberg – 9. kyu

• Morten Bo Jensen – 10. kyu
• Anna Stolle – 10. kyu
• Amina El-Aqtash – 10. kyu
• Elias El-Aqtash – 11. kyu
• Thure Flink Feilberg – 12. kyu

Stort tillykke til alle nye grader / Sensei Franz
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Nyt børne-senpai team

Som noget nyt har klubben formet et børne-
senpai team, der skal undervise på børne-
holdene onsdage og søndage. Formålet er at 
have en fast senpai-gruppe omkring børnene, 
som vi kender det fra kids. 

Der vil fortsat være en sortbælte-senpai/sensei 
til stede til undervisningerne, men sortbæl-
terne vil fremover have større mulighed for at 
fokusere på kvaliteten af undervisningen, give 
feed back, rette teknikker osv.  

Det nye børnehold senpai-team 
består af: 
Annika Falkvard: 2. kyu – træner både karate 
og kobudo i klubben og løber med løbeholdet 
hver lørdag. Har trænet i klubben i godt 9 år. 

Marcus Brøchner Hansen: 3. kyu – har trænet 
Kyokushin siden han var 9 år. Mange af klub-
bens børn kender især Marcus fra kids-holdet, 
hvor han har været tilknyttet som senpai i en 
årrække. 

Mikkel Gram: Mikkel har dyrket karate i 
mange år, men er først kommet til Farum 
Kyokushin Karate inden for de sidste par år. 
Mikkel har stor erfaring med undervisning. 

Susan Møbius: 6. kyu – har trænet karate i 4 
år og har to af sine børn i klubben. Sidder i 
bestyrelsen og er i tæt kontakt med foræld-
regruppen, der koordinerer og afholder bør-
nehygge den første onsdag i måneden. Løber 
med løbeholdet lørdag formiddag. 

Frederik From Wilkie: 8. kyu – har trænet 
karate i 2 år og er især glad for kamp. Er også 
en del af løbeholdet lørdag. 

Ud over til børne træningen, kan du typisk 
møde én af os de fleste af ugens dage, på 
teknikhold, fællestræning, løbeholdet lørdag 
formiddag, kata træning, kamptræning og 
kobudo-træning, ligesom vi forsøger at være 
så rigt repræsenteret som muligt ved alle 
børne-gradueringer, stævner, lejre mv. 

Vi har foreløbig undervist børneholdene et par 
måneder og er blevet taget rigtig godt imod 
af børnene, og vi glæder os rigtig meget til at 
lære dem alle sammen endnu bedre at kende. 

Osu! 
Annika, Marcus, Mikkel, Susan og Frederik
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Som opvarmning til træningen bliver der spillet OSU bold.
Der er 4 hurtige karatekaér som løber efter bolden.

Men kan du �nde ud af, hvem får fat i bolden ?

Er det den person med hvidt, rødt, blåt eller sort bælte?

Som opvarmning til træningen bliver der spillet OSU bold.
Der er 4 hurtige karatekaér som løber efter bolden.

Men kan du �nde ud af, hvem får fat i bolden ?

Er det den person med hvidt, rødt, blåt eller sort bælte?

Som opvarmning til træningen bliver der spillet OSU bold.
Der er 4 hurtige karatekaér som løber efter bolden.

Men kan du �nde ud af, hvem får fat i bolden ?

Er det den person med hvidt, rødt, blåt eller sort bælte?

Maraton lejr for børn
I weekenden den 30. april til 1. maj blev der afholdt maraton lejr for kids/børn.

Tusind tak til instruktørerne og alle de frivillige hjælpere, 
der bidrog til en fed weekend for børnene!

Læs, hvad børnene siger om lejren

Hvad var det sjoveste/fedeste ved lejren?

Morgentræning Det sidste træningspas

At pakke soveposer ud

Afspændingsøvelse om aftenen

Hygge uden mobiltelefoner

At få nye venner

At få nye venner

Svært at sove…

Træningspas med senpai Christian/kamp

At spise pizzaer

Frihed fra forældre!

Kamptræning

Godnathistorie

Det hele! Udendørstræning

Filmaften

Pokemonen 
”Sawk” eller ”Dageki” er baseret på 
Kyokushinkai’s grundlægger, Sosai, 
Masutatsu Oyama

Det siges om ”Sawk”, at den 
fi ndes afsondret i bjergene, hvor 
den træner for at øge sin styrke. 
Den slår på træer og sten og lyden 
deraf kan høres langt væk og dens 
styrke bliver forhøjet når den binder 
sit bælte. Den bliver vred, hvis den 
bliver afbrudt under træningen. 

En ”Sawk” der har trænet til sit 
fulde potentiale, har kraft nok til 
at kløve oceaner med et enkelt 
”karatehug”.

Sensei Franz 

Som opvarmning til 
træning bliver der 
spillet OSU bold. 

Der er 4 hurtige kara-
tekaér som løber ef-
ter bolden. Men kan 
du fi nde ud af, hvem 
får fat i bolden?

Er det den person 
med hvidt, rødt, blåt 
eller sort bælte?
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Hvor �ot kan du farvelægge Kanji og Kanku symbolerne.
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Hvor �ot kan du farvelægge Kanji og Kanku symbolerne.
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Hvad betyder 
Kanji og Kanku?

Hvor flot kan du farvelægge  
Kanji og Kanku symbolerne? 

Kanku symbolet 
Kanku symbolet er designet af 
vores grundlægger Sosai Mas 
Oyamas, det er hans families 
våbenskjold, som de har brugt 
i mange år, før det blive brugt 
til Kyokushin karate. Symbolet 
er inspireret af kanku håndstil-
ling, som er en old gammel 
og religiøs håndstilling brugt 
i Zen Buddhismen, hvor Zen 
munke under deres meditation 

sidder med hænderne strakt op i luften, hvor 
pegefinger og tommelfinger rør hinanden og 
skaber et hul, hvor man kan se op til himlen.

Kanku håndstillingen 
bliver også brugt i 
en kata, som hedder 
kanku kata. En kata er 
nogle bestemte bevæ-
gelser af stød, parader 

og spark, som man laver i et bestemt mønster. 
Kanku kataen starter med, at man står ligesom 
munkene med hænderne strakt mod himlen, 
som vist på det lille billede. 

Kanku symbolet  
betyder flere ting:
Den hvide cirkel i midten er 
solen, man kan se igennem 
hullet. Solen er energi, der 
giver alt liv. Men det har også 

betydning for vores indre energi og fokus. For 
når vi træner karate, er det fordi, vi vil dygtig-
gøre os og blive bedre, hurtigere og stærkere. 
Det uendelig dybde.

De tynde røde spidser oppe og nede, er der 
hvor fingrene rører hinanden og betyder de 
ultimative yderpunkter.

De brede røde sider er håndens brede, som 
betyder der hvor vi har meget styrke og kraft.

Den yderste cirkel betyder flere ting. Det 
betyder sammenhæng, for eksempel at vi skal 
udvikle og forene vores krop og sind. Det an-
det er for cirkelbevægelser, som vi laver i vores 
teknikker og bevægelser. For eksempel at vi 
lærer at rotere vores hofter eller skuldre, når vi 
støder og parerer. På den måde kan vi overføre 
maximal kraft og hastighed i vores slag, spark 
og parader. Fx når vi laver cirkelspark (Jodan 
Mawasi Geri) eller udvendig parade (Soto uke).

Kanku kan opdeles:
• Kan = At betragte

• Ku = himlen

Kanji er det japanske symbol, vi alle bærer 
foran på vores gi. 
Det er japansk skrifttegn, og der står Kyo-
kushinkai. Det er navnet, som vores grundlæg-
ger, Sosai Mas Oyama, har givet den karate 
stil, vi træner her i klubben.

Kyokushinkai betyder:
• ”Kyoku” betyder højst opnåelige eller 

ultimativ

• ”Shin” betyder sandhed 

• ”Kai” betyder forening eller organisation.

Det kan frit oversættes til “Kyokushin den 
ultimative sandhed!”

Hvor �ot kan du farvelægge Kanji og Kanku symbolerne.

Hvor �ot kan du farvelægge Kanji og Kanku symbolerne.



32 33

Find 8 forskelleFind 8 forskelleFind 8 forskelle
Hvor �ot kan du farvelægge Kanji og Kanku symbolerne.
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Kan du dine dachi-stillinger
Tegn en streg fra stilling til navn og få en 13ér

Musubi dachi
Kakutsu dachi

Zen kutsu dachi
Shiko dachi
Kiba dachi

Heisoku dachi
Hachiji dachi
Heiko dachi

Hangetsu dachi
Renoji dachi

Sanchin dachi
Kosa dachi

Neko ashi dachi

35

1 Kyokushin. Kylling – lling = ky, okse – se = ok, hus – hs = u, shrek – rek = sh, hingst – 
hgst =in

2 osu no seishin, sol – sl = o, sut – t = su, engelsk fl ag med nej i = no, sort bælte med tre 
streger (sensei) – nse = sei, hingst – gst = hin

Rebus
Hvor �ot kan du farvelægge Kanji og Kanku symbolerne.

CIRCLE-1       

CIRCLE-2       



3736

Får du også lyst til at prøve kræfter med kobudo, når du 
ser disse fi re seje udøvere, som redaktionen fangede til 
en onsdagstræning?
Alle medlemmer af FKK, som er over 16 år og minimum 
4. kyu kan deltage i kobudo træningen. Kontakt evt. 
sensei Franz, hvis det er noget for dig.
Hvis du vil læse mere om kobudo, så kan du fi nde fi ne 
artikler i klubbladet Juni 2021 på klubbens hjemmeside.

Thomas, Annika, sensei Franz og senpai Mette

Kobudo 
hjørnet

Hørt på generalforsamlingen
Af Charlotte Rømer

Glæd jer! 
Omklædningsrum og saunaer bliver snart 

renoveret

Vi er en klub, der er båret af mange 
gode frivillige kræfter. 

Det er vigtigt for klubbens eksistens

Årets karatelejr afholdes i Fredensborg 
den 12.-14. august. Information følger på 

opslagstavlen og i nyhedsbrevet

Der blev uddelt 3 priser på 
generalforsamlingen: 

Årets kyokushin: Merete Plougmand, 
årets fi ghter: Storm Mathiesen og 

årets karateka: Mikkel Gram. 
Stort tillykke!Fra bestyrelsen var senpai Mette og 

senpai Bukhave på valg. 
De blev begge genvalgt. Tillykke!

Peter Lerke takker af som klubblad 
redaktør efter 12 år. 

Tak for en stor indsats!

Der er etableret en trænergruppe for 
børneholdet. 

Spørg, hvis du kunne tænke dig at være 
en del af den

Bestyrelsen
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I januar måned fejrede løbeklubben 1 års 
jubilæum – selvfølgelig med en frisk løbetur 
og lidt kage. Samlet set er der blevet løbet 
ca. 1.500 km siden vi første gang snørede 
løbeskoene under corona nedlukningen i 
vinteren 2021.

Annika blev fortjent kåret til årets fighter 
for at have gennemgået en stor udvikling. 
Tillykke!

Alle er velkomne! Mød blot op på P-plad-
sen ved klubben lørdag kl. 10. Vi tilpasser 
tempo og længde til de, der møder op.

Osu / Charlotte

Lørdags  
løbeklubben  
fejrede 1 års 
jubilæum

FKK BOOTCAMP  
afholdes 
den 12.-14. august

Sæt X i kalenderen den 12.-14. august.

Du vil ikke gå glip af klubbens årlige karatelejr, FKK BOOTCAMP 
Den holdes i år i Kongens Baghave i Fredensborg.

Hold øje med opslag på klubbens opslagstavle samt i nyhedsbre-
vet.

Osu / Niels
X
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Klubbladets redaktør  
takker af
Efter 12 år som redaktør på Farum Kyokushin 
Karates Klubblad har Peter Dam Lerke valgt at 
trække sig fra redaktionen og lade nye friske 
hænder komme til.

Det har været 12 år med mange gode ar-
tikler og blade, som jeg personligt ved hver 
udgivelse har glædet mig meget til at kigge 
igennem, og jeg har med længsel kigget frem 
imod næste blad. ”Lerken” har gennem årene 
virkelig løftet bladets kvalitet og indhold. Som 
ses herunder bla. bladets forside layout fra 
det gamle til det nye som vi kender fra de 
nuværende blade;

Der står nye gode kræfter klar til at tage 
over, og jeg ved, at ”Lerken” vil stå klar med 
vejledning og hjælp i baggrunden, men husk 
på, at det ikke er redaktionen alene, der får 
bladene på hylden i klubben. Ingen artikler = 
ingen blade, så kom nu frisk med artikler og 
fodr redaktionen med artikler.

Klubben kvitterede med 
en lille tak for indsatsen 
med en kurv med div. 
lækkerier.

Jeg håber, at ”Lerken” nu 
med sin genvundne ”fri-
hed” får tid og overskud 
til at træne op i mod en 
kommende graduering. 

Fra alle, en kæmpe tak 
for indsatsen Peter.

Osu / Franz
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Opslagstavlen

Følg med på klubbens 

Facebook side, hvor 

du kan se billeder af 

sjove oplevelser, træ-

ning og stævner og 

ikke mindst få infor-

mation om arrange-

menter mv. Find os 

på ”Farum Kyokushin 

Karate”

Følg med på klubbens 

Facebook side, hvor 

du kan se billeder af 

sjove oplevelser, 

træning og stævner 

og ikke mindst få in-

formation om 

arrangementer mv. 

Find os på ”Farum 

Kyokushin Karate”

Efterlysning! 
Hvem har kreeret 
det fl otte tæppe til 
opholdsstuen?

Lørdags-løbe-

klubben har en face-

book gruppe under 

Farum Kyokushin Ka-

rate, hvor du kan følge 

med i, hvornår der lø-

bes – kom og vær med 

– ”Farum Kyokushin 

Karate 

løbegruppe”

Du har nok set, 
at vi har fl ere spil i 

opholdsrummet, brug 
dem gerne.

Gradueringsdatoer: Kom og hep!

18. Juni: Kids

20. juni: Voksne alle grader,

23. juni: Begyndere/let øvede, 

26. juni: Alle grader til og med 14 år. 

Lørdags-løbe-
Orienter dig i de nye graduerings-regler på klubbens hjemmeside.
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Vi vil, træne vor krop og vor sjæl til urokkelig styrke.

Vi vil, stræbe efter BUDO’ens sande vej så vores sanser er 
rede når tiden kommer.

Vi vil, med ærlig kraft bekæmpe vor egoisme.

Vi vil, altid følge etiketten og udvise høflighed, respek-
tere andre og afstå fra vold.

Vi vil, følge vor tro og altid forblive ydmyg.

Vi vil, søge visdom og styrke uden at begære andet.

Vi vil, hele vort liv gennem karate-do, søge at opfylde 
den sande mening af kyokushin-vejen.
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