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Forsidebilledet 

Forside billedet viser det første karate kid hold som 
graduerede den 26 Januar. 

Redaktionen siger tak til all dem som har bidraget 
med billeder.

Ja så kom endelig det næste Farum kyokus-
hin blad, faktisk er der gået godt 5 måneder 
siden det sidste blad udkom. I den mellemlig-
gende periode er der faktisk sket rigtig man-
ge spændende ting i vores klub, (alt lige fra 
stævner til lejre). Særdeles må det fremhæves 
at Farum kyokushin har meldt sig ud af dansk 
karate union og at klubben den 8. april i år 
havde sølvbryllup, altså 25 års jubilæum. Inde 
i bladet fi ndes der relevante artikler.  Farum 
Kyokushin bladet dækker stævner, seminarer 
og arrangementer i perioden oktober 2012 til 
april 2013. Der er forgået mange ting som des-

værre ikke er beskrevet i bladet, og det skyldes 
at det ikke har været muligt at fi nde en for-
fatter. Vi kan på bladet kun opfordre medlem-
merne til at skrive en lille artikel i forbindelse 
med et stævne eller lejr eller andet som kan 
relateres til karate og som kan have interesse 
for klubbens øvrige medlemmer. Der er ingen 
begrænsning. Som altid er der mange timers 
spændende Kyokushin læsning. Artikler sen-
des via vores hjemmeside til redaktionen.

OSU 
Redaktionen
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Osu alle.

Jeg tror alle er enige om, at vi med foråret’s 
komme, går en rigtig god tid i møde. Alle glæ-
der sig til solen og varmen. Jeg sidder selv 
med samme fornemmelse omkring vores 
fremtid mht. til vores karatetræning, udvik-
ling mm. Som i alle formentlig ved, forlod Fa-
rum Kyokushin Karate DKU efter 25 års med-
lemsskab. Det var en svær beslutning, men 
en samlet instruktørgruppe og bestyrelse var 
enige om, at det var en nødvendig handling 
for at fastholde en god lyst og motivation til 
karaten, ikke mindst blandt instruktørgrup-
pen. Med udmeldelsen af DKU er der åbnet 
for en masse nye tiltag og en masse nye sam-
arbejdspartnere. Instruktørgruppen og besty-
relsen har mange nye ting undervejs, så jeg 
beder alle være tålmodige og vise os den tillid 
og tro på, at ingen bliver sat tilbage. Mange af 
DKU’s arrangementer vil stadig være åbne for 
Farum, ligesom der kommer nye stævner, lejre 
og seminarer. Dog tager alt nyt tid og dette er 
ingen undtagelse. Vi skal alle lige finde fodfæ-
stet. Så tålmodighed og tillid er en vigtig ting!

Klubben vokser stadig støt. Med stor hjælp fra 
familien Baadsgaard, har klubben bla. startet 

et kidz-hold nr. 2. Det har været en kæmpe 
succes og efterspørgslen på holdet er stor. Vi 
har ca. 25 kommende medlemmer på vores 
begynderhold de startede i starten af marts 
måned. Husk alle at byde dem velkomne og 
få dem til at føle sig ”hjemme”. Hjælp til med 
at foregå dem alle med et godt eksempel og 
led dem på rette vej. Det er jo et luksuspro-
blem at vi i Farum Kyokushin har så mange 
medlemmer, at vi er ved at have behov for fle-
re træningstider. Dette er noget bestyrelsen 
arbejder på, da vi jo deler centret med judo og 
bokseklubben.

 Vi kom ud af året 2012 med nogle flotte ef-
terårsresultater ved stævner som bla. Oyama 
Cup og DM i kata hvor klubbens elever og in-
struktører repræsenterede klubben på bedste 
vis med gode indsatser og flere medaljer til 
følge.

 Slutteligt vil jeg ønske alle og jeres familier et 
godt forår og en god sommer.

Osu 
Senpai Franz

Lidt  
chefinstruktør  
info
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Vinterlejren 2013
Som altid på både interne 
men også eksterne lejre er 
Farum Kyokushin godt repræ-
senteret. Sådan var det også 
på årets vinterlejr, som foregik 
i Kalundborg den sidste uge 
i januar. Vi var godt 10 kara-
te-kaèr. Det var tredje år i træk 
at Jonas og undertegnede 
deltog. Programmet for årets 
vinterlejr var sammensat på 
samme måde som de foregå-
ende år. En god fordeling mel-
lem Kumite og katatræning, 
samt -meget overraskende 
nattræning mellem fredag til 
lørdag nat. Træningen var som 
altid opdelt i grader, således 
at man havde mulighed for at 
lære noget nyt. Lørdag aften 
sluttede af med fælles fi lm og 
hygge. Søndag morgen star-
tede træningen med stamina, 
og morgentræningen sluttede 
med 1000 spark, men så var vi 
også parate til morgenmad. 
Vinterlejren blev på bedste 
Kyokushin vis behørigt afslut-
tet med udendørstræning 
uden Gi-overdel, og i år var det 
heldigvis ikke nødvendig at 
lede efter sneen.
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Af:  Farum Kyokushin

Søndag d. 21. oktober afholdt IKO (GB) – Wa-
les deres årlige Welsh Open Tournament i 
Newport, Wales. Der var deltagelse fra forskel-
lige Walisiske klubber, et par Engelske samt 
fra Danmark ved Farum Kyokushin Karate.

Der blev dystet i kategorierne kata og kumite.

Alle katakonkurrencer blev afviklet over tre 
runder startende med børn, juniorer samt 
voksne. Af samtlige deltagere gik de 8 bedste 
videre til 2. runde og endeligt de 4 bedste til 
3. runde.

Stævnet startede med konkurrence i kate-
gorien kata for hold hvor udøvelse af kata i 
synkron bla. var i højsædet. Der blev vist både 
”klassiske” kata’s og ”free-style” kata’s hvor 
deltagerne kunne sætte deres eget præg på 
kata’erne, feks. ved at starte forskellige steder 
på gulvet og arbejde i forskellige retninger.

Efterfølgende gik de individuelle runder i 
gang og her deltog Farums Jonas Dam Lerke 
og Mikkel Millgaard i juniorernes klasse. De 
viste begge nogle meget flotte kata’s udført 
med stor sikkerhed, styrke og præcision og 
høstede begge dagens højeste karakterer. De 
gik begge videre til 2. og endeligt 3. runde. 
Mikkel viste igen stor sikkerhed og scorede 
dagens bedste karakterer og dermed en sik-
ker 1. plads. Uheldet var desværre med Jonas 
der lå til at kæmpe om guldet med Mikkel. Jo-
nas kiksede i sin sidste kata og gled derfor ud 
af medaljerækken.

Hos seniorerne deltog også Farum’s chefin-
struktør, Franz Rasmussen, der ligesom hos 
børnene viste stor sikkerhed og flotte kata’s. 
Han gik gennem de to første runder til finalen 

hvor han igen scorede de bedste karakterer og 
dermed sikrede sig 1. pladsen.

I kumite blev der kæmpet i 3 forskellige kate-
gorier; WUKO, Clicker samt efter semi knock 
down regler.

I kategorien WUKO blev der kæmpet med 
”skin-touch”, altså med meget let kontakt. Til-
ladte teknikker var alle stød- og slagteknikker 
mod hovedet, alle former for slag og spark til 
kroppen, samt ikke gennemførte cirkulære 
spark til hovedet.

I kategorien Clicker blev der kæmpet efter 
samme regler som ved WUKO. Kampen blev 
bare stoppet hver gang der blev scoret point 
til forskel fra WUKO hvor kampen var fortlø-
bende. Der kunne scores 1 point for slag til 
kroppen eller hovedet, 2 point for spark til 
kroppen samt 3 point for spark til hovedet

I semi knock down blev der ligeledes kæmpet 
med ikke gennemførte cirkulære spark til ho-
vedet. Alle teknikker var tilladt på kroppen og 
lårene med fuld kontakt. Her kunne der scores 
½ point ved at ukampdygtiggøre modstande-
ren i mindre end 5 sek og 1 point ved ukamp-
dygtiggøre ham i mere end 10 sek og kampen 
ville dermed være vundet.

Børn kæmpede med hjelm, tætsiddende vest 
der omsluttede hele kroppen, skridtbeskytte-
re, skinne- og vristbeskyttere, handsker samt 
tandbeskyttere.

De voksne kæmpede stort set med samme 
beskyttelse bortset fra vesten.

Alle Farum’s tre kæmpere stillede op i katego-
rien semi knock down som de alle vandt efter 
nogle lange og hårde kampe.

Welsh open  
tournament 2012
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Da jeg var 10 år, så jeg Bruce Lee film som alle 
andre børn. Han var jo meget populær og 
mange så op til ham.

Jeg fik meget hurtig interesse for kampsport 
og som 12 årig begyndte jeg så at undersøge 
Shotokan karate, Judo, samt Boksning men 
faldt for Knockdown karate.

Jeg gik til Knockdown Karate i Hillerød hos 
senpai Ib Larsen i 3 år, men stoppede da klub-
ben lukkede ned idet senpai Larsen ikke kun-
ne få træningslokaler.

Ib Larsen er selv Kyokushin mand har bla. del-
taget ved det første VM i 1975.

Efter skole arbejdede jeg hos Toyota i Birkerød 
og der fortalte senpai Kurt Søe (som selv træ-
ner Kyokushin) mig, at der i Farum ville kom-
me Kyokushin karate. Jeg kom til åbningen for 
at se hvordan det var og faldt for det med det 
samme.

Jeg blev trænet af Senpai Lars Jensen og sene-
re Senpai Kim Leck Fisher. Jeg har været med-
lem af Farum Kyokushin siden 1988.

Senere holdt jeg nogle pauser på grund af 
aftjening af værnepligt, samt kone, børn og 
arbejde.  

Jeg kom stille og roligt tilbage og trænede 
mest kamp træning. For ca. 3 år siden kom 
Senpai Franz til mig og spurgte om det ikke 
var på tide at sætte nogle mål for at komme 

Dragisa videre. Jeg havde forsømt kata og teknik træ-
ning i mange år og havde kun haft fokus på 
kamp træning. Efter mødet med Senpai Franz 
begyndte jeg at intensivere kata og teknik 
træningen.

Op til 1. kyu gradueringen trænede jeg karate 
4 gange om ugen, 2 gange vægt træning og 
løb 2 gange om ugen (8-10km).

Fredag aften d. 23-11-12 kl.18-00. kom jeg til 
Senpai Niels` graduering for at støtte ham, 
men samtidig også for at se Glentevj’s dojo 
og mærke gulvet. Gulvet på Glentevej limer 
sig godt til fødderne, så det er sværere at be-
væge sig i kata.

Lørdag morgen kl.06.45 hentede jeg Cristian 
Åkerwall der skulle hjælpe mig med mine 
yakusoku kumite og derefter kørte vi til Kbh. 
Jeg skiftede til dogi og begyndte at varme op 
i den lille dojo. Da jeg kom ind i deres store 

dojo, var der allerede folk fra klubben hvilket 
jeg ikke havde regnet med, da det var så tid-
ligt på morgenen. Det betød rigtig meget for 
mig at have støtte.

Lidt nervøsitet forsvandt og man følte sig ikke 
helt alene. Senpai Franz stod klar med sin kug-
lepen og notesblok, så det betyder masser ar-
bejde for mig i fremtiden.

KL. 08.00. Gradueringen startede og vi lagde 
ud med Kihon (fuld power), Ido Kihon no Kata, 
Kata,Yakusoku Kumite, Styrke test og til sidst 
kampe.

Til sidst et stort OSU til alle jer der var inde 
for at støtte mig. Senpai´s + min familie og 
min hjælper Christian Åkerwall. Og tak til vo-
res formand Senpai Henning, bestyrelsen og 
klubben for gaven.

OSU.
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selvtræning
13

To måneder før næste gradu-
ering er dojoen åben onsdag 
i tidsrummet fra 20.15 til kl 
21.30 for selvtræning, dog skal 
man have gradueret til mini-
mum 7. kyu. Som regel er der 
en Senpai tilstede som kan 
hjælpe og svare på spørgsmål, 
men som regel er det som 
navnet antyder selvtræning. 
Det er meget lærerigt at træ-
ne sammen med andre, man 
lære meget ved at hjælpe 
hinanden, få og give gode råd. 

Osu 
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10 år med kyokushin
Osu alle sammen

Selv om det på nuværende tidspunkt ikke 
længere er 2012, så vil jeg alligevel dele de 
tanker og oplevelser jeg har haft, siden jeg 
startede til karate i 2002 (så nu er det 10,5 år 
siden). Sidste år kom jeg til at kigge på mit 
EKO-pas, og der stod der at det var udskrevet 
i september 2002. Og det fi k mig til at tænke 
lidt på hvordan de 10 år er forløbet, og hvad 
der måske ligger forude. 

Da jeg startede som 7-årig, gik jeg på det tids-
punkt til spejder. Men da jeg hørte om at der 
lå en karateklub i Farum, vaktes min interesse 
– alle 7-årige drenge synes at kampsport er 
sejt – og jeg tog ned til første time med mor 
og far i hånden. Jeg kan huske at det var hårdt, 
og at dem der med de sorte bælter på råbte 
en del, men det fangede alligevel min inte-
resse. Så jeg blev ved med at komme, selvom 
jeg ikke var lige villig hver gang. Det kom så 
senere. 

De første par år havde jeg nok en del koncen-
trationsbesvær, og var måske ikke lige den 
skarpeste elev på holdet – hvilket jeg også har 
fået bekræftet af senpai’s senere hen. Men 
da jeg blev omkring 12-13 år begyndte der er 
ske noget, fordi jeg nu kunne koncentrere mig 
lidt bedre, og kunne se resultaterne af alle de 
armbøjninger mm. Der blev lavet i timerne.. 
Derfor begyndte jeg så småt at stige i grader-
ne, og selvom jeg da har dumpet en gradue-
ring eller to, endte jeg da med også at bestå 
min seneste graduering i klubben til 2. kyo. 
Det er også blevet til et par stævner i tidens 
løb, selvom jeg aldrig har været den store 
stævnekæmper.  

Karate har helt bestemt været, og er i den 
grad stadig, den rigtige sport eller vej for mig. 
Jeg er glad for at jeg fandt ud af det i så ung 
en alder, da jeg både mentalt og fysisk har op-
levet de positive ting det giver mig at træne. 
Karate har også betydet en genvej til en stor 
oplevelse, som jeg i dag ser tilbage på som en 
af de største oplevelser for mig: klubbens rej-
se til Japan i 2010. Det var en fantastisk tur på 
mange områder, og jeg er glad for at have delt 
den med andre der brænder for det samme 

Billedet er taget umiddelbart efter min 
seneste graduering til 2. kyo. Teknikken er 
forhåbentlig blevet lidt bedre, og jeg håber 
også en dag at kunne få et tilsvarende 
billede med sort bælte.

Billedet er taget lige efter jeg fi k min første gi i 
september 2002. jeg var meget stolt over den, 
selvom bæltet ikke er bundet rigtigt, og mit 
stødteknik også trængte til lidt afpudsning. 

som jeg selv. Så nu står jeg her, 10 år senere, 
med en masse gode oplevelser i bagagen og 
kigger fremad. For mit vedkommende er næ-
ste skridt forhåbentlig en graduering til 1. kyo 
i år, og derefter går vejen mod 1. dan. Og jo 
mere jeg træner, og jo bedre jeg bliver, jo mere 
går det op for mig hvor langt jeg har igen… så 
10 år er kun en dråbe i havet i karate-regi. Og 
jeg håber da også at kunne lave en 20-års ju-
bilæumsartikel i klubbladet en dag. 

Vi ses i dojoen, osu Christian Åkerwall 
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Bs cup 2013  
- det er her det begynder

Slogannet for BS cup er ”det er her det be-
gynder”, og det slogan kan BS karate absolut 
godt stå inde for. Stævne er et stævne for 
begyndere, som har ingen eller meget lidt 
kamp erfaring. Fra Farum kyokushin deltog vi 
2 voksne Lars og Peter (begge 6. Kyu), samt 6 
unge under 14 år. Som coaches var der Senpai 
Peter og Senpai Dragi. Formiddagen gik med 
børnekampene hvor Farum klarede sig rigtig 
godt. Selvom ikke alle havde en medalje med 
hjem, kan vi være stolte af vores indsats. Der 
var rigtig mange flotte kampe og som det 
blev sagt, at bare det at melde sig til er i sig 
selv en bedrift, husk det. Puljerne er opdelt ef-
ter erfaring, alder, vægt og semi kontakt eller 
moderat knock down. Alle børn fik minimum 
2 kampe. I de voksnes kampe udgik man, hvis 
man tabte sin kamp. Dvs man var garanteret 
èn kamp.
Voksen kampene startede kl 13.00 og den 
første voksne fra Farum som skulle i kamp 
var Lars. Lars var tilmeldt semikontakt klas-

sen, 80Kg. Dette var Lars første kamp og han 
mødte en kæmper som fysisk var meget stør-
re (vægt forskel 20Kg). Lars tabte kampen på 
point, men gjorde en fantastisk flot indsats, 
blandt andet med et flot baglæns spark. 

Jeg var tilmeldt moderat knock down 70-
80kg klassen, (lidt ældre herrer, hvor jeg var 
ældst og den næst ældste var godt 12 år yng-
re), vi var i alt 8 i puljen. Moderat knock down 
betyder at vi måtte benytte lårspark (også 
som knockdown teknik), spark mod ansigt 
men med tilbagetræk, men ikke frontale tek-
niker til ansigtet. Jeg vandt mine tre kampe, 
hvoraf den sidste kamp, finalekampen, gik i 
2 minutters forlængelse. Særdeles i den sid-
ste kamp havde jeg held med at lave forreste 
derefter bagerste slag efterfuldt af hælspark 
på låret, ifølge min modstander betød det at 
han havde svært ved at lave høje spark. Jeg 
havde en helt fantastisk dag, hvor jeg gerne 
vil sige tak til mine to Coaches (senpai Dragi 

og Senpai Peter) og Farum heppekor som blev 
og bakkede op også til voksen kampene, det 
har moralsk en meget stor betydning, selvom 
man ikke hører hvad der bliver råbt.
Jeg kan kun anbefale alle på et tidspunkt i de-
res karate karrierer at sætte sig det mål at stil-
le op i en kamp, det er grænseoverskridende, 

men fantastisk og der er BS cup er et rigtigt 
godt stævne. Men husk det at melde sig til er 
i sig selv en bedrift, jeg glæder mig allerede 
til næste år, enten som BS cup deltager, eller 
med i FKK heppekor.

Osu Peter
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Karatepriser
Sædvanen tro, skulle der efter den fælles ju-
leafslutningstræning i december uddeles 
tre faste priser til årets Fighter, årets karate-
ka samt årets Kyokushin. Kandidaterne til de 
enkelte priser udpeges af instruktørgruppen 
i fællesskab. 

Årets fighterpris gives til en elev der under 
træning i dojo’en, på lejre samt til stævner 

viser en god fighterindsats og går ”forrest” 
når man er presset mest. Prisen i 2012 blev 
givet til ”en lille kæmpe” der altid yder sit 
maksimale og til trods for ”stor” overmagt al-
tid kæmper videre. Selv efter til et stævne at 
være blevet knock outet med en ulovlig tek-
nik som stød til hovedet og stadig liggende 
på gulvet med læger omkring sig kommer det 
tørt; ”Osu senpai, jeg vil kæmpe mere”, gjorde 

blandt andet sit til, at årets pris blev givet til 
Jonas Dam Lerke.

Årets Kyokushin pris gives til en elev eller en 
pårørende som gør en stor forskel i forbindel-
se med deres store arrangement i klubben. 
Det kan være hjælp i forbindelse med arran-
gementer som stævner, lejre, hyggeaftener 
mm. Valget faldt i år på Linda Jessen som 
altid med stor smil på læben hjælper til som 
”sandwich-pige” ved seminarer og specielt 
ved torsdags hyggeaftenerne.

Årets Karateka pris gives til en elev der gen-
nem sidste år har gennemgået en stor per-
sonlig udvikling. Prisen gik til senpai Dragi 
der jo har været medlem af  Farum Kyokus-
hin siden opstarten. Senpai Dragi har altid 
trænet hårdt men specielt indenfor de sidste 
to år har han sat sig større mål og har gen-
nemgået en voldsom udvikling. Senpai Dragi 
går blandt andet efter graduering til 1. dan til 
efteråret.

Osu / Senpai Franz
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Jeg er 13 år og jeg startede til karate i Septem-
ber måned 2012. Og har orange bælte. Det er 
min første gang jeg slog katten af tønden i 
farum kyokushin karateklub. Det var sjovt at 
slå katten af tønden til karate, fordi det er 
noget nyt for mig jeg har nemlig ikke gået til 
kampsport for, og det blev endu mere nyt for 
mig, da jeg fik af vide at det skulle gøres med 
hænderne og fødderne. Det er så lidt irrite-
rende når man er 13 år og ens andre veninder 
på holdet er 14 år fordi, vi blev delt op i børn 
og voksende og da jeg er 13 år har jeg ikke et 
helt farvet bælte, det får man først når man 

er 14 år, så alle min veninder skulle stå ved 
den store tønde og mig ved den lille. Børn og 
voksende blev delt op, og vi skulle først slå på 
en tønde til hænderne og så en til fødderne. 
Der var nogle af de voksende der begyndte at 
bløde, nok fordi de ramte metalet der sad på 
tønden og der bliver man lidt skræmt, men 
det gør ikke ondt så længe man knytter hån-
den og slår rigtigt med de to forreste knoer, 
der er også en god ide at tage sportstape på 
det gjorde jeg. Jeg glæder mig til næste år.

Skrevet af: Eva Wadood

Fastelavn



information fra 
bestyrelsen

Det går godt for bestyrelsen, der bliver arbej-
det konstruktivt og fl ere nye tiltag er ført ud 
i livet.

Karatekids holdet som er klubbens store suc-
ces er nu er oppe på 2 hold lørdag mellem 
kl. 13.00 og 15.00. Det er Martin Baadsgaard 
fra bestyrelsen sammen med familie der har 
slidt hårdt for Karatekids udvikling, uden dem 
og Deres entusiasme, ville Karatekids ikke 
have udviklet sig så hurtigt og succesfuldt.

Stor tak til familien Baadsgaards fantastiske 
arbejde med karatekidsholdet, OSU!

Kampsportcenteret fi k sin egen hjertestarter 
som hænger ved indgangen til dojoen, besty-
relsen indgik en aftale med Dansk Røde Kors, 
samt Judo og Boksning.

Aftalen gik i helhed ud på, at hele kampsport-
centeret ville stille med så mange indsamlere, 
at Dansk Røde Kors fi k dækket 50 indsam-
lingsruter ved sidste store indsamling.

Bestyrelsen vil gerne sige tak til alle som yde-
de en meget stor hjælp til indsamlingen og 
Røde Kors fi k indsamlet ekstraordinært man-
ge penge til nødhjælpsarbejde. Det lykkedes 
dog ikke helt, at dække alle 50 ruter i første 
hug, så kampsportcenteret vil gøre alt hvad 
der skal til, så ruterne bliver dækket ved næ-
ste store indsamling.

Dansk Røde Kors skænkede Kampsportcente-
ret en hjertestarter som tak for hjælpen.

En helt speciel stor tak til Peter Dam Lærke fra 
bestyrelsen som var den helt store igangsæt-
ter for dette nødhjælpsprojekt.

Igen har bestyrelsen ydet et stort bidrag til 
klubbens årlige lejrtur, bidraget udgør om-
kring 20.000kr. klubbens Mønlejr har altid 
betydet meget for klubben og lejren er klub-
bens sociale højde punkt. I år var deltageran-
tallet oppe på 50 karatekaer. 

Bestyrelsen har givet bedre udsugning til 
kvindernes baderum, noget der var hårdt 

tiltrængt, da der ikke fi ndes et vindue som 
inde hos mændene. Claus Frimann hjalp med 
udførelsen af dette arbejde. Stor tak for det 
Claus.

Bestyrelsen har ændret sikkerhedskravene til 
medlemmer under 18 år ved kamptræning. 
Det er nu blevet et krav at bære tandbeskyt-
ter og hjelm.

Bestyrelsen har sammen med instruktør 
gruppen valgt, at melde sig ud af Dansk Ka-
rate Union.

Instruktørgruppen har igennem fl ere år ikke 
udviklet sig optimalt, det har der været fl ere 
grunde til.

Instruktørgruppen som er klubbens omdrej-
ningspunkt for en positiv udvikling betyder 
det alt, at gruppen har en dynamisk udvikling 
til gavn for alle medlemmer.

Derfor var det ikke svært for bestyrelsen, at 
træffe dette valg.

Offi cielt blev klubben udmeldt af DKU d.9. 
februar, i den anledning blev det afholdt et 
informationsmøde torsdag d. 21-02 for alle 
medlemmer. Her fi k alle mulighed for, at stille 
diverse spørgsmål til dette emne.

Klubben er nu igen på rette spor og instruk-
tørgruppen er blomstret op og sigter mod 
nye mål, til gavn for medlemmerne.

Bestyrelsen ønsker instruktørgruppen held 
og lykke på deres nye vej til Kyokushins inder-
ste mening OSU!

Det er blevet besluttet, at den årlige gene-
ralforsamling bliver holdt torsdag d.18. april 
efter fællestræningen.

Indkaldelse til GF vil blive gjort i henhold til 
vedtægterne.

OSU / Henning Fabricius
Formand
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Ballerup Challenge 
Cup 2013

Den 2. februar havde Ballerup Kyokushin klub 
arrangeret et knock-down stævne for delta-
gere med begrænset knock-down kamper-
faring. Formålet med stævnet er at give uer-
farne kæmpere introduktion og erfaring med 
fuld kontakt karate.  Fra Farum Kyokushin 
stillede 2 kæmpere op, nemlig Senpai Dragi 
og Senpai Peter (begge 1ste Kyu). Dragi måtte 
desværre udgå i sin første kamp efter ganske 
få sekunders kamp, da han blev ramt hårdt i 
ansigtet af sin modtander med en knytnæve. 
Dette er ikke tilladt, og modstanderen blev 
diskvalificeret. Efter en tur på skadestuen var 
Dragi igen på højkant, men desværre ude af 
turneringen. Dette var meget ærgerligt da 
Dragi havde brugt rigtig mange timer på at 
forberede sig til dette stævne, og vi glædede 
os til at se nogle gode kampe. 

Senpai  Peter fik to kampe, som han desvær-
re tabte begge to. Men særdeles den første 

kamp, hvor Senpai Peter kæmpede mod en me-
get dygtig kæmper fra Roskilde Kyokushin var 
en meget flot kamp. Senpai Peter kæmpede 
klogt og taktisk, men tabte på point.

Generelt var det et meget vellykket stævne. 
Ballerup havde rigtig godt styr på logistikken 
og afviklingen af stævnet. De havde til stævnet 
indkøbt et software program (detektiv arbejde 
er i gang) som både kan håndtere kampafviklin-
gen, samt visualisere nuværende og kommende 
kampe på storskærm eller projektor. Desuden 
kan dette program håndtere kata-stævnerog 
det ville nok være en god ide at overveje at an-
skaffe programmet til Farum, næste gang vi skal 
arrangere et stævne.

Det var første gang Ballerup havde arrangeret 
Ballerup Challenge Cup, og det var et super godt 
stævne, hvor flere fra Farum sagtens kunne stil-
le op.
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Påskelejr 

Skærtorsdag kl. 05.45, kørte 9 elever/instruk-
tører fra Farum afsted mod den årlige påske-
lejr i Östersund i sverige. Efter ca. 13 timers 
kørsel nåede vi frem til Östersund og blev ind-
logeret på vores hotel som lå placeret ca. midt 
i byen. Om det var errindringerne om hotel-
lets lune sauna efter træningerne fra sidste år 
eller den gode varierede morgenmad der gav 
genvalg til hotellet vides ikke.  Efter en god 
gang mad på lokal restaurant og udpakning, 
gik vi alle spændte og forventningsfulde for-
holdsvis tidligt i seng.

Træningen med de tre shihans, den tidligere 
Europamester, 2. plads ved All Japan Open, 5. 
plads ved VM samt 100 mands kumite gen-
nemfører, Howard Collins, 7. dan, Michael Sö-
derqvist, 6. dan som er flere gange deltager 
ved VM og All Japan samt Håkan Nygren, 6. 
dan og bla 12 x svensk mester, startede fredag 
morgen kl 09.30 med præsentation af de for-
skellige deltagende klubber. 

Herefter forløb dagen med div. kihon trænin-
gen, kata og kamptræning, suppleret med 
div. teoretiske pas. Om eftermiddagen kl. 
17.00 “afsluttedes” lejren og der blev givet fri 
til at lave hvad man havde lyst til. Lejren star-
tede igen dagen efter kl. 09.00, hvorefter vi 
igen kørte løs. Dette står i stor kontrast til de 
danske lejre hvor der er nattræning, morgen-
træning mm. På lejren her, var der mulighed 
for socialle ting om eftermiddagen og afte-
nen. Vi besøgte således dagligt saunaen og 
fik her hyggesnakket om dagens træninger 
og andre ting i små 45 min. Herefter spisning 
og derefter bød første aften på en tur i den 
lokale biograf.

Lørdagens træning bød bla. på spændende 
ting som træningspas omkring nervepunkter 
der kunne anvendes i forbindelse med selv-
forsvar eller kamp, historie om de forskellige 
kata’s oprindelse samt træningspas med låse 
på div. fingerled, håndled mm. Jeg fik selv lov 
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til at undervise et enkelt pas i selvforsvarstek-
nikker som anvendes af politiet i danmark. 
Der var yderligere katatræning og bo-stav 
træning for sortbælter.

Søndagen blev startet af et pas med en lokal 
thaibokser der kørte et højt intensivt pas med 
puder der blev opfulgt med et pas omkring 
mental forberedelse og d erpå et teoretisk 

pas omkring lejrens tema, “Keiko Shokon” der 
betyder noget i retning af at reflektere over 
fortiden for at forberede fremtiden.

En super lærerig lejr der absolut er et besøg 
værd.

Osu / Senpai Franz



tillykke Farum Kyokushin  
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af sommeren
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Børne og unge karate-ka fest
Lørdag den 2 marts havde børne-
gruppen inviteret til karate-ka fest 
i Farum kampsports center. Hvad 
er en karate fest uden træning og 
det gjaldt naturligvis også til den-
ne fest, alle skulle medbringe deres 
GI. Træningen stod 4 af klubbens 
unge grønbælter for, Felix ,  Frederik, 
Jonas og Mikkel. Træningen (som 
kun varede 1,5 time ) var en rigtig 
god blanding af opvarmning, Kihon, 
Kata og konkurrencer, hvor en ekstra 
indsats betød, at man kunne samle 
sig en ekstra portion slik til aftenens 
film. Efter træningen var der pizza, 
og naturligvis var der bestilt ekstra 
antal af den meget specielle ”senpai 
Martin pizza” ( også kaldt for Farum 
pizza´en) som er en meget populær 
karatespise. Efter at der var indta-
get pizzaer, var det tid til hygge, dvs 
film/ snak og slik. 

Aften sluttede kl 21 med oprydning 
og afhentning.

Børnehygge gruppen vil gerne sige 
tak for endnu en hyggelig karate 
fest aften, for både voksne og ka-
rate-kaér. Er der forældre som har 
lyst til at være med til at arrangere 
fester er de meget velkomne til at 
melde sig til børnegruppen (benyt 
link på hjemmesiden). Bemærk at 
man  som voksen skal udfylde en 
børneattest, hvilket også findes på 
Farum Kyokushin hjemmeside.
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Kamptrænings- 
samarbejde

assistenter

Klubben har indledt et kamptræningssamar-
bejde med en Kyokushin klub fra Nivå, en Shin 
Go Ryu klub fra Hørsholm samt Shinkenkai 
fra Helsingør. 

Tanken er, at klubberne udveksler idéer til 
kamptræning, teknikker samt sparrer med 
hinanden. Der er lagt stor vægt på, at det på 
ingen måde er ”kampe” klubberne imellem, 
men at alle går fra træningerne med en god 
oplevelse. Klubberne mødes en gang om må-
ned på skift i de forskellige dojo’s.

Pr. 01. juli 2013, indføres nyt gradueringskrav 
for elever der ønsker at gå til graden 4. kyu 
eller højere grader. Imellem hver graduering 
og i perioden fra 6 måneder før planlagt 
kommende graduering og frem til denne, 
skal man have assisteret på i alt 8 trænings-
pas.  Assistent timerne skal primært være på 
begynderne holdene samt på mandagshol-
det med graderne 9. kyu - 7. kyu.  Som assi-
stent skal man bistå dagens instruktør med 
at rette fejl på eleverne samt hjælpe eleverne 
efter behov. Ydermere kan man som assistent 
skulle stå for opvarmning og dele af under-
visningen. 

Dm i knockdown karate
Dragi fik en meget flot tredje plads ved Dm i svenborg.

At assistere på hold er en naturlig og vigtig del 
af ens karate udvikling. Man gennemgår en 
god personlig og karatemæssig udvikling der 
er med til at forberede de enkelte karateka’er 
til selv på et tidspunkt at stå og undervise. 

Når man i god tid planlægger sin kommende 
graduering, tager man kontakt til en senpai 
der vil udlevere et assistent-skema som skal 
følge assistenten frem til den planlagte gra-
duering.

Tidligere assistent-ordning er pr. 01. april 2013 
bortskaffet.

Osub / Senpai Franz 

Lørdag d. 06. april mødtes ca. 50 karateka’s, 
heraf 10 fra Farum til træning hos Shin Go 
Ryu i Hørsholm. Efter en solid gang opvarm-
ning, kørte vi lidt forskellige kampteknikker 
parvis, opfulgt af nogle sparringskampe. 
Sidst blev vi høvlet igennem et opslidende 20 
min konditionstræning.

Klubberne besøger Farum søndag d. 06. maj. 
Mere følger på opslagstavlen.

 Osu / Senpai Franz 



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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