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Kort fra redaktionen
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Forside billedet: TONSE-HOLDET 

Redaktionen siger tak til 
Vores Hus-paparazzi (Julie) og andre 
som har bidraget med mange fi ne billeder.

Redaktionen: Peter D Lerke

Layout: fru Nielsens tegnestue
www.fru-nielsen.dk

OSU – Så lykkedes det. Endelig 
har redaktionen artikler nok 
til et af klubbens legendariske 
blade. 

Som nævnt mange gange har 
vi masser af råstof til relevante 
artikler, vi mangler bare forfat-
tere, og det kniber lidt. Husk 
ingen artikler intet blad.

Redaktionen vil fremover forsøge at have 
en fast deadline på bladet, slutning Maj og 
Slutning November. Prøv om du ikke kan 
overholde disse deadlines. Yderligere sø-
ger redaktionen et ekstra par hænder til at 
få indsamlet artikler, bladet er i dag sat så 
meget i system at det ikke er tidskrævende, 
har du lyst til at bidrage, da henvend dig til 
Peter (6th Kyo)

Forsidebilledet er fra Stamina holdet (Sta-
mina betyder Udholdenhed eller i daglig 
tale også kaldt tonse-holdet). Vi træner 
mellem 20.15-21.00 hver onsdag. Trænin-

gen handler primært om at få 
pulsen op, enten ved pudetræ-
ning, TABAKA (20sek fulddamp 
og 10sek hvile) eller nogle af 
Sensei Franz og Senpai Klaus le-
gendariske TONSE-baner (som 
består af forskellige redskaber). 
Som du kan se, træner vi i T-
shirt og Gi-bukser. Det handler 

om høj puls. Alle grader kan deltage og har 
du lyst til at deltage, da enten mød ons-
dag eller kom på Senpai Klaus SMS TONSE 
HOLD email gruppe.

Til sidst vil jeg gerne på klubbens vegne 
endnu engang takke Fru-Nielsen tegnestue 
for layoutet til Danmarks fl otteste Karate 
klubblad. Fru-Nielsen (Liselotte) har en søn, 
Ludvig som for et par år siden gik til Ka-
rate, og har til trods for hans udmelding, 
fortsat med at lave det fl otte blad for os. 
På vejene af klubben og bestyrelsen mange 
tak for din indsats Liselotte

OSU Redaktionen
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Indledningsvis tak til alle der dagligt yder 
en stor indsats for at få vores dejlige klub 
til at fungere. Det være sig alle fra instruk-
tørerne, assistenter, hjælpere ved arrange-
menter, forældre mm. Vi sætter alle stor 
pris på det. Tak!

Sommeren er i skrivende stund over os og 
slutningen på første uge med masser af sol 
og dejlig varme nærmer sig sin ende. Sko-
vens kæmper er sprunget ud og jeg håber i 
alle får gået nogle ture langs Farum sø eller 
andre steder i naturen og får nydt det. 

Det har været en god start på året med 
god deltagelse og mange gode resultater 
ved forskellige stævner og i har alle med 
jeres deltagelse bragt god ære til Farum 

Cheftræner info
Osu alle

Kyokushin Karate. Fortsæt med at udfor-
dre jer selv og sæt jer nye mål for evt. stæv-
ner eller andet hen over året. Vi har alle 
nogle punkter vi kan udfordre os selv på. 
For nogle kan det være et stævne og for 
andre måske blot at komme ned i klubben 
og træne. Små mål kan for nogen være en 
stor hurdle, men at sætte os mål og gen-
nemføre disse, vil styrke os som karateka.

Vi har fået nye begyndere i marts måned. 
Tag nu godt imod dem og få dem til at føle 
sig velkomne.

Vi forsøger stadig at holde fast i børne- og 
voksenhygge hhv. første onsdag og første 
torsdag i hver måned mm. andet fremgår 
af opslagstavlen. Sæt kryds i kalenderen 

54

og se om ikke i jeres travle hverdag kan 
presse et par timer ind der og kom og 
hyg med de andre medlemmer fra klub-
ben.

Vi har forsøgt at “tage pulsen” på klub-
ben med et anonymt spørgeskema som 
har ligget fremme i et stykke tid. Des-
værre er der kun indløbet mindre end 
20 skemaer, men tak til jer der har taget 
jer tid til at læse og udfylde skemaet.

Slutteligt vil jeg ønske jer alle en god 
sommer og pøj-pøj med jeres personlige 
mål.

Osu Franz 
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DOMENICA CUP 2016
Lørdag d. 12. marts blev det 13. Dominica 
Cup afholdt i byen Sveta Nedelja i Kroatien. 

Der var tilmeldt i alt 229 deltagere fra Kro-
atien, Bosnien Herzegovina, Ungarn, Ita-
lien, Polen, Serbien, Frankrig, Makedonien, 
Schweiz, Ukraine, Østrig samt Danmark. Et 
åbent stævne der bød på medlemmer fra 
organisationerne IBK, IFK, IKBO, MKKO, 
UKKA, HIKO, Kyokushin Kan, Shinkyo-
kushin samt Matsushima.

Der var i alt tilmeldt 79 deltagere i 8 for-
skellige kataklasser opdelt efter alder og 
køn, og samlet 201 deltagere i kumite for-
delt over 33 klasser igen efter alder og køn. 
Yngste årgang var 2009 og der blev kæm-
pet efter modereret knock down og alm. 
knock down regler.

TREKAMPSTÆVNE
Søndag d. 28. februar stod Farum Kyo-
kushin Karate som arrangører af årets Tre-
kampstævne for børn, idet klubbens børn 
sidste år vandt vandrepokalen fra BS ka-
rate. Til trods for vinterferie i flere dele af 
landet, var der tilmeldt lige under 50 børn 
fra BS karate, Nivå Kyokushin samt Farum 
Kyokushin.

Børnene fra de tre klubber skulle dyste i tre 
forskellige kategorier; kata i hold, kumite 
samt endeligt tøndeslagning på tid. 

Som ved normale katastævner blev bør-
nene i katakategorien vurderet på deres 
balance, styrke, timing mm., men også de-
res synkronisering af kataens udførsel var 
en væsentlig del af dommernes vurderin-
ger af kata'erne. I alt 5 dommere gav ka-
rakterer til hvert hold. Der blev så udreg-
net en egentlig gennemsnitskarakter og i 
sidste ende blev der udregnet et endeligt 
gennemsnit for hver klubs antal katahold. 
Farums børn vandt katakategorien med en 
karakter på samlet 8,03 mod BS karate med 
7,93 samt Nivå med 7,83.

I kumite kæmpede børnene efter semi-
contact regler og måtte således ikke støde 

hinanden i ansigtet. Fuld kontakt til krop-
pen med slag og spark var tilladt, ligesom 
der måtte udføres cirkulære spark med let 
kontakt til hovedet. Børnene var udstyret 
med vrist- og benskinner, skridtbeskyttere, 
vest samt hjelm. Der kan scores halve point 
ved et korrekt udført spark til hovedet, 
eller ved at "knock oute" modstanderen 
til kroppen i mindre end 3 sekunder. Ved 
knock out til kroppen i mere end 3 sekun-
der eller ved scoring af to halve point, vin-
des kampen. Med en procentdel på 80% af 
vundne kampe mod BS karates 20%, vandt 
Farums børn også kumitekategorien.

Sidste del af stævnet var tøndeslagning på 
tid. Hver klub havde hver deres tønde der 
skulle slås ned på korteste tid. Her var BS 
karates børn hurtigst med en samlet tid på 
139 sekunder mod Farums 188 sekunder 
samt Nivå's børn med 233 sekunder.

Farum Kyokushin Karates børn blev der-
med samlet vinder af dagens stævne og 
kan se frem til igen at skulle afholde stæv-
net der går på skift blandt dem der vinder 
stævnet det foregående år.

Osu Sensei Franz

Jeg var selv tilmeldt herrer-klassen, årg. 
1997 og ældre. Der var ialt tilmeldt 14 del-
tagere og dystet efter cup-systemet med 
elimination i hver runde. Som vinder fra 
sidste år, var jeg seedet i den ene gruppe 
og var derfor direkte videre til næste runde 
som var kvartfinalen. Her mødte jeg en 23 
årig lokal 1. dan med flotte hurtige teknik-
ker. Jeg vandt dog med dommerstemmerne 
5-0 efter at have vist kata’en Kanku.

I semifinalen mødte jeg en 3. dan fra Un-
garn som jeg også mødte sidste år. Jeg vi-
ste kata’en Seinchin og han Sushiho. Efter 
endt kata’s, var der to hjørnedommerstem-
mer på mig og to på Ungareren. Disse to 
fra to Ungarske dommere. Kamplederen 
afgjorde dog dysten til min fordel og jeg 
var derved i finalen.

Her mødte jeg en 2. dan fra Shinkyokushin, 
Østrig og vi viste begge to kata’en Sushiho. 
Jeg vandt med dommerstemmerne 4-1. 
(Østrigsk dommer stemte på min modstan-
der).

Jeg håber vi næste år kan stille med delta-
gere i både kata og kumite ved dette gode 
stævne.

Osu Sensei Franz
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Nordea  
Sportspris til 
Kyokushin  
ildsjæl
 
Torsdag den 22. januar afholdte Furesø 
Idrætsråd deres årlige nytårskur. I år var 
anderledes da alle elever fra alle kommu-
nens foreninger var inviteret og vi var om-
kring en 12 stykker fra klubben.

Eskild Ebbesen holdte foredrag om at 
tænke som en vinder en times tid og det 
var et spændende og sjovt indlæg. Eskild 
fortalte om hans tid i guldfireren, hvor 
han er den mest vindende person i en 
letvægts kajak. Han har bl.a. vundet 5 OL 
medaljer og har et hav af VM guld og sølv 
på sit CV. Eskild fortalte hvordan han mo-
tiverede sig selv og om den mentale og 
fysiske træning der ligger for dagen, når 
man har et mål. Jeg tror også de fleste fik 
købt hans bog ”Tænk som en vinder”.

Da Nordea direktørerne fra hhv. Farum og 
Værløse skulle uddele Nordeas sportspri-
ser startede Annie Gøde fra Farum med at 
præsentere den første ildsjæl, som til glæ-
de for karateflokken, var Peter Bukhave 
Fra Farum Kyokushin Karate Klub.

Peter var indstillet på baggrund af det ar-
bejde han lægger i klubben og den ind-
sats han gør i forbindelse med instruktør-
gruppen af ungdommen mellem 8-14 år 
samt undervisningen af disse.

Tillykke til Peter
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Sort-Brun lejrer GKK
Hos Shihan Collins Göteborg

Lørdag den 23. april kl.11:00 blev jeg sam-
let af Sensei Franz ,Sensei Martin og Senpai 
Dan.

Senpai Dan kørte bil og vi satte kurs mod 
Helsingør havn. Vi landede lige til tiden og 
kom hurtig på færgen. 20 min. sejlads og 
videre mod Göteborg. Under vejs havde vi 
frokostpause på en hyggelig svensk restau-
rant.

Vi landede lige 30 min før træning begynd-
te med start kl. 16:00. . Hurtig ind og skifte 
hilse på Shihan Collins og ind i Dojo.

Shihan lægger selv ud med opvarmning og 
videre til l kihon – basis træning han læg-
ger hårdt ud og skælder alle sortbælter ud 
med det samme. Vi lægger ikke kraft nok i 
teknikerne og ligner nogle begyndere.

Det næste par timer træner vi bunkai sein-
chin kata kl.19:00 stopper vi...... Osu Dragi

…. Fortsættelse sensei Martin – Efter god 
og kyndig træning af shihan er det tid til 
reflektering og en god gang aftensmad. Vi 
har et fast sted vi spiser når vi besøger do-
joen i Göteborg. En italiensk restaurant og 
hvad er bedre end en god gang spaghetti 
i forskellige afskygninger efter hård træ-
ning. Resten af aftenen tilbragte vi i Shi-
hans dojo, hvor vi altid overnatter på god 
lejrmanér i soveposer og underlag. 

Søndag morgen venter et intensivt 3 timers 
kata/ bunkai træningspas. Shihan arbejder 
videre med kataerne Seinchin og Tensho. 
Dette er 2 kataer til henholdsvis shodan 
og nidan. Vi modtager undervisning på al-
lerhøjeste niveau i forhold til forståelse og 

udøvelse at kataerne. Bunkais´ne er i og 
for sig rimelige simple når man ”nedbryder 
dem”, men i træningsøjeblikket, skal man 
holde hovedet koldt og fokus skarpt. 

Det er super fed træning, for at sige det 
klart og vi kan ikke få nok. 3 timer flyver 
som 3 minutter og lige pludselig står shihan 
og siger, at han er gået et par minutter over 
tid. 

Vi er alle svært tilfredse med undervisnin-
gen og man kan mærke den der følelse af 
skuffelse når en lejr slutter, men omvendt 
er hovederne ved at briste af informationer. 

Denne lejr anbefaler vi til alle klubbens 
brun og sortbælter.

Osu Martin 
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Hjertestarter 
kursus
Onsdag den 11. maj gennemgik instruktører og ildsjæle 
i klubben et gennemgribende hjertestarter kursus.

Det er en viden vi ikke ønsker at få brug for, men god at 
have. Vi gennemgik den basale førstehjælp og fik god 
instruktion i at bruge en hjertestarter.

Noget af det vi alle fik med os, var især måden hvorpå 
man udtaler telefonnummeret 1-1-2. Statistikker viser 
utroligt nok at der er rigtig mange der ringer 1-0-0-1-2 
når der er brug for akut hjælp.

Som instruktør i klubben er det vigtig at have en basal 
grundviden omkring førstehjælp og det er et krav at 
man har deltaget på minimum 1 førstehjælp kursus in-
den man går til graduering til shodan.

Vi havde en hyggelig aften  
med instruktøren Søren og  
dem der deltog.
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Sosais 5. mindelejr 
14/15 maj ”Oyama Kinen Gassuko 2016” 

Deltagere fra FKK; Senpai Christian Åker-
vall, Annemone, Janne, Frederik og Martin 
Baadsgaard, Peter og Jonas Lerke, samt un-
dertegnede Gert Andersen.

Instruktører: Shihan Klaus Rex, Shihan Hen-
rik Rosager, Sensei Orla Hansen, Sensei Rolf 
Petersen, samt Sensei Ivan Lopez, desuden 
var der deltagere fra Tyskland og andre 
klubber i DK. 

Lejren var på 2 dage, og dermed den korte-
ste og den med færrest antal deltagere jeg 
har deltaget på. det gjorde dog blot indlæ-
ringskurven stejlere, hvilket altid er godt. 

Dette var min 3. tur til Præstø og jeg syntes 
det er en fantastisk lejr i fantastiske omgi-
velser, næsten lige så flot som vores egen 
Møn lejr, og for andet år i streg fik jeg for-
nøjelsen af at dele værelse med ham der 
har lært mig alt om livet og i særdeleshed 
alt omkring karate – hvor heldig har man 
lov at være, Osu Peter

Udsnit fra programmet;
”Dette års gæsteinstruktør er Sensei IVAN 
LOPEZ. 

Sensei Ivan er en fremragende instruktør, 
med sit speciale indenfor kamp, hvor hans 
elever de sidste år – såvel som aktuelt, ud-
gør 75% af de spanske landshold kæmpere 
i den internationale arena.

Til dagligt kører Sensei Ivan sin dojo, "KA-
RATE IVAN LOPEZ" i byen Sabadel (Barce-
lona): 

I år vil vi give særlig opmærksomhed på 
træning omkring Kamp (Kumite) i alle dens 
facetter: turneringskamp, personificeret 
selvforsvar, gulvkamp, diverse kampprøver 
og fri-kamp varianter.”

Vi var nogle deltagere der havde haft glæ-
de af Sensei Ivan Lopez på sommerlejren i 
Alicante i Spanien 2015, så forventningerne 
var høje, og vi må bare sige at han endnu 

engang leverede varen som en meget kom-
petent instruktør og en fremragende re-
præsentant for vores sport. 

Dag 1:
Som nævnt i introduktionen, så handlede 
dette års lejr meget om kamp og forskel-
lige varianter af kamp, så de første træ-
ningspas gik med en slags ”Juji kumite” 
med forskellige kombinationer efter Sensei 
Ivan´s anvisninger, derefter fulgte der et 
pas med puder og forskellige kombinatio-
ner på disse, om aftenen havde vi Sayonara 
Party, med god underholdning fra forskel-
lige klubber og grupper.  

Dag 2:
Start 6:30 i svømmehallen på Bosai, hvor 
vi prøvede at træne forskellige kihon tek-
nikker under vand, hvilket faktisk var ret 
lærerigt og sjovt at prøve, træningen var 
af Shihan Klaus Rex, en meget erfaren og 
meget dygtig underviser, som også har væ-
ret oppe i vores klub nogle gange for at 
undervise.

Efter svømmehal fik vi morgenmad og der-
fra var der et lille træningspas med puder 
og teknik, inden vi efter en kort pause, gik 
i gang med selve kumite delen, som varede 
i små 3 timer, særligt i de sidste 2 timer var 
der mange gode kampe, og igen må jeg 
bare sige, til trods for meget frafald i løbet 
af passet fra andre klubber, så stod alle del-
tagere fra Farum tilbage da vi sluttede, det 
er god karate spirit/kime OSU!.

Afslutningsvis vil jeg anbefale alle at del-
tage på lejren, det er forskelligt tema fra 
år til år, men altid gode undervisere, der er 
gode indkvarterings forhold, god mad, en 
god stemning og fantastisk natur.

Osu Gert
FORTSÆTTES NÆSTE SIDE >>
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Vandfaldstræning 
i Wales Af Jakob Rømer Barfod 

Det iskolde vand haglede ned over hovedet 
på mig. Der gik ikke mange sekunder før, at 
hele mit hoved føltes som en isklump, der 
til enhver tid kunne splintres i småstykker. 
Inden jeg gik ind under vandfaldet beslut-
tede jeg mig for, at jeg ville lave minimum 
5 basisteknikker med 20 gentagelser af 
hver. De første 20 Chudan tsuki, 20 Soto 
uke og 20 Jodan uke gik forholdsvis fi nt. 
Da jeg gik i gang med de 20 Uchi uke var 
kulden næsten uudholdelig og min krop 
dirrede af kulde. Det iskolde vand løb kon-
stant ned i øjnene og jeg kunne ingenting 

se, og jeg blev nødt til at lukke dem. Jeg 
kom igennem mine Uchi uke og den sidste 
basisteknik, jeg ville lave, var Shuto mawa-
shi uke. Mit hoved var efterhånden blevet 
til en blank og skinnede isklump, og jeg 
var nu så kold, at jeg dårlig kunne få mine 
hænder op over mit hoved i forbindelse 
med paraden. Inden jeg tumlede helt rundt 
i vandfaldet, blev jeg trukket ind ved hjælp 
af det reb, der var bundet omkring livet på 
mig

I weekenden 6-7 februar drog Sensei Franz, 
Sensei Martin, Senpai Dragisa, Peter Lerke 
og undertegnede til Wales for at gennem 
et par træningspas med forskellige walisi-
ske klubber og ikke mindst at gennemføre 
træning under Scwd-Yr-Eira vandfaldet i 
det walisiske højland.

Vi mødtes i lufthavnen i København fredag 
aften og fl øj til London og lejede en bil. 
Med Sensei Franz som chauffør bag rattet 
gik det i god fart i den ’forkerte’ side af ve-
jen mod Merthyr Tydfi l, hvor vi overnattede 
på et lille småsnusket hotel. Efter køretur 
og ankomst og indkvartering var det tid til 
et hurtigt besøg i hotellets bar og en lille 
’pint’ at sove på. De to gulbælter sammen 
i et værelse og de tre sortbælter sammen 
i et andet værelse. Stor var morskaben til 
morgenmaden næste dag, da det viste sig, 
at de to store stærke senseis havde ligget i 
ske sammen i en dobbeltseng og den ene 
havde snorket mere end den anden. 

Lørdag havde vi to træningspas med Shi-
han Steve Perry og Senpai Mel Howells. Det 
første var sammen med et primært børne-
hold i en stor, kold og grå idrætshal. Syste-
met her er, at man betaler for træning før 
timen. Der er altså ikke noget kontingent, 
men man dukker bare op, og betaler ved 
kasse et. Vi trænede forskellige teknik-
ker og lavede konkurrencer med børnene. 

FORTSÆTTES NÆSTE SIDE >>
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Træningsfaciliteterne var en oplevelse i sig 
selv. Triste, kolde og slidte. For pokker vi er 
forkælede og har det godt i Farum Karate 
Klub!

Efter træning var vi inviteret til frokost 
med Shihan Steve Perry (5. dan i den første 
dojo i Pontllanfraith), hans kone Claire Per-
ry og Senpai Mel Howells (1. dan fra New-
port dojo) og der blev udvekslet erfaringer 
med karate, fordele og ulemper ved de 
forskellige organisationer, klubstrukturer 
og –faciliteter osv. De var utrolig venlige, 
gæstfrie og gavmilde og var meget inte-
resserede i et ’genbesøg’ i Danmark. Efter-
middagens program var træning i et stort 
sportscenter under Senpai Mel Howells 
instruktion. Cirkeltræning den walisiske 
måde hvor pulsen hurtigt kom op, så man 
mærkede, at blodårene kunne udvides til 
vandslange størrelse.

Lørdag aften stod i hyggens tegn. Vi spi-
ste noget god mad på en restaurant og gik 
i biografen og så en tilpas voldelig film. 

Samme aften havde der tilsyneladende 
været fodboldkamp mellem to rivaliserede 
britiske fodboldklubber og meget unge 
mennesker og halvstive skotter i lårkort 
vraltede rundt på hotellet og i gaderne. 
Det havde vi ikke tid til at deltage i, da vi 
næste morgen havde et seriøst program!

Søndag morgen var vi efter baked beans, 
bacon, pølse, spejlæg, ristet brød og ket-
chup klar til dagens og weekendens store 
udfordring. På sortbæltesovesalen var der 
fremskaffet noget mere sovegrej, så det 
ikke længere havde været nødvendigt for 
de to senseis helt at komme hinanden nær-
mere ved i ’skeen’. Dette havde afstedkom-
met en lidt bedre søvn end natten før. Iført 
gi og hue kørte vi nu ud i Brecon Beacons 
National Park og fandt et passende sted at 
parkere og løb derefter over stok og sten 
til en tilpas mudret og skrå græsplæne, der 
udgjorde det for vores midlertidige dojo 
den næste times tid. Vi trænede basistek-
nikker, kata og Gekisai Dai, der var ny for 
gulbælterne. Vejret var ok med lidt skyer 

og lidt blæst men kun lidt regn. 
Efter træningen begav vi os videre 
dybere ind i højlandet til det navn-
kundige vandfald Scwd-Yr-Eira. 
Vandfaldet er ganske specielt, da 
man så at sige kan gå inde i vand-
faldet bag et tæppe af vand, der 
fosser ned. Der går nærmest en 
sti bag det fossende vandfald, der 
bruges af fårehyrder og deres får 
den dag i dag til at krydse floden.

Under sædvanligvis kyndig in-
struktion fra Sensei Franz gen-
nemførte vi et antal basisteknik-
ker bag ved selve vandfaldet iført 
gi-bukser. Skræmte vandrere med 
regntøj og ponchoer kiggede på 
os som om, at vi var landet fra 
Mars, men vi kunne forsikre dem 
om, at vi blot var tossede vikinger 
fra Danmark. En flok japanske 
turister, der ligeledes kom forbi, 
troede, at der var gang i optagel-
serne til en ny Bruce Lee film med 
Senpai Dragisa i hovedrollen som 
Bruce. Efter en del basisteknikker 
kom kontrolfasen, hvor Peter og 
jeg skulle kontrolleres i, om vi nu 
havde hørt ordentlig efter og om 
Gekisai Dai nu sad fast i kroppen 
på os. Det foregik i vand til hoften 
i ’søen’ nede foran vandfaldet som 
dojo, dog med et gulv som en fuld 
matros på et skib i en orkan. Ge-
kisai Dai sad i den improviserede 
dojo lige i skabet og den længe 
ventede belønning stod for dø-
ren! Vi fik bundet et reb omkring 
livet, så vi ikke kunne falde ud 
over vandfaldet. Herefter var det 
en efter en ind under det iskolde 
vandfald og lave et antal selv-

valgte teknikker. Jeg meldte mig frivilligt som første 
isklump og forlod vandfaldet som en pingvin, der 
ikke kunne finde vej til min rede. En del af billederne 
jeg efterfølgende tog af de andre, blev i sagens na-
tur lidt rystede. Vi løb tilbage til bilen, klædte om 
og havde pludseligt lidt travlt i forhold til at nå flyet 
hjem – men vi nåede det!

Alt i alt en fantastisk tur både socialt og karate-mæs-
sigt. Gekisai Dai var en fed kata, som vi fortsat har 
øvet os på. Næste tur til Scwd-Yr-Eira bliver forven-
telig i 2018.
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8th European IKO Matsushima 
SummerCamp in Serbien
28-Juli til den 1- August

Deltagere fra Farum Kyokushin: 
- Jonas Lerke (1. Kyo)  
- Gert Andersen (4. Kyo)  
- Peter Lerke (6. Kyo)

Vi deltog alle tre i sidste års sommerlejr i 
Alicante, og allerede i Spanien havde vi af-
talt at ville deltage i 2016. Så da det blev 
muligt at tilmelde sig til Serbien, var der 
ingen betænkningstid, arbejde /familier og 
pengene var sat til side.

Sommerlejren i Alicante var en super god 
oplevelse både socialt og karate mæssigt 
og det gjorde mig absolut intet, at der var 
specielt meget fokus på Kumite. Spanien 
har nogle fantastisk dygtige kæmpere. 
Spaniens berømte madkultur mærkede vi 
til gengæld ikke meget til og værelserne/
faciliteterne svarede absolut ikke til bille-
derne på tilmeldings blanketten .

Vi var spændt på at komme til Serbien, da 
ingen af os tre havde besøgt landet før, og 
en yderligere dimension er naturligvis at 
opleve det land som Senpai Dragi stammer 
fra. Vi tog formiddagsflyveren direkte til 
Beograd, (sammen fly som Shihan Rosager, 
Shihan Erik og Sensai Helle). I lufthavnen 
blev vi afhentet i en minibus, som kørte os 
de 250Km ud til lejren som ligger ved byen 
Bor, (omkring 80km fra Dragi´s hjemstavn). 
Det var noget af en overraskelse, da vi nå-
ede lejren, det viste sig at være et firestjer-
net hotel, meget smukt liggende ned til en 
stor sø.

Vi fra Farum blev indkvarteret på et 3-sengs 
hotelværelse, med eget bad/minibar og 
rene håndklæder, samt ny-redte senge hver 
dag. Sengene (dobbelt og enkeltmands 
sengen) blev fordelt efter bæltegrad. Se 
billedet. Lavest gradueret sov i midten. 
Højeste graduerede sov i enkelt mands-
seng og næst højeste graduerede styrede 
aircondition.

Selve hotellet lå helt unik ned til en stor 
kunstigt skabt sø, og omgivet af meget 
smukke bjerge og skove.

Indtryk fra Lejren
Fedt hotel og skønne omgivelser er rart, 
men årsagen til at vi tager på sommerlejr 
er karate. Vi havde ca 6 timer karate un-
dervisning hver dag, fordelt ud over dagen. 
Temperaturen lå midt på dagen typisk på 
omkring 35°C, så det passede udmærket at 
middagsmaden var i tidsrummet 15-16, og 
aftensmaden lå efter kl 21.00.

Lejr programmet

TORSDAG

•  Velkommen, indkvartering og godt  
1½ times kihon.

FREDAG

•  Morgentræning (Opvarmning,  
stamina)

•  Grad opdelt træning (Kata, basal  
Kumite, hærdning og Hård kumite 
træning specielt til gulbælter  
(Ukrainsk sensai).

LØRDAG

•  Morgentræning (Opvarmning,  
stamina)

•  Grad opdelt træning Kata 

•  Kata opvisning (Alle bæltegrader  
viser en selvvalgt kata)

Man har planlagt et kata stævne i forbin-
delse med Europamesterskabet 2017 i Bar-
celona. Og i forberedelse til at afvikle i kata 
mesterskabet, benyttede de enkelte landes 
Branch chefer Sommerlejren (KATA priori-
teres meget forskelligt i de enkelte landes 
dojoer) til at afstemme regler og etikette. 
Eller sagt med andre ord, vi var prøveklude. 
Det var ingen slinger i valsen af de danske 
karate kaer.

SØNDAG

•  morgentræning (Opvarmning,  
stamina)

•  Ido Kihon no kata med speciel  
fokus på afstands bedømmelse  
(formidabel træning af Shihan  
Sergey).

•  Eftermiddag graduering

Senpai Kosta Nestorov fra Makedonien blev 
gradueret fra 1.til 2. Dan. Vi deltog i styrke 

FORTSÆTTES NÆSTE SIDE >>
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programmet, samt test kampene (smiley). 
Senpai Kosta fik i alt 40 kampe (1minuts 
varighed), således fordelt, at de sidste 10 
kampe var 2 minutters varighed. Efter at 
han graduerede smed vi ham i søen.

AFTEN 

•  Sajonara Party med uddeling af certifi-
cater og billeder.

Når vi ikke trænede karate udnyttede vi 
de fantastiske faciliteter som hotellet og 
omgivelserne bød på. Badede flere gange 
dagligt, vandrede i den skønne natur, be-
nyttede de gratis vandcykler, spille snooker 
(Jonas tabte 32-3 til Gert), drak kaffe og co-
laer nede i baren (priserne var uhørte lave). 
De sidste år har vi alle tre deltaget i et utal 
af inden og udenlandske lejre og derved 

fået et godt Europæisk netværk. Desuden 
tilbragte vi en del tid sammen med de dan-
ske shihans og sensai´s som fortalte historie 
fra kyokushin karatens opstart i Danmark. 
Ikke uinteressant.

Det eneste ”aber dabei” var, at der i år kun 
deltog omkring 50 karatekaer (10 ikke sort 
bælter) og desuden kunne jeg godt have 
haft tænkt mig lidt mere Kumite.

Men, alt i alt endnu en fantastisk lejr.

Jeg har glemt at nævne maden, den var 
fremragende, god varieret Serbiskmad, 
…… du har helt ret Senpai Dragi :-). 

Meget skal komme i vejen for, at vi ikke 
melder os til næste års sommerlejr, som 
kommer til at foregå i det sydlige Polen. 
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betegnelser mange gange, før de hænger 
fast.

Det var også sjovt at få en sølvmedalje sid-
ste år til katastævne. Der var jo bare den 
lille detalje, at vi kun var to i den pågæl-
dende kategori! Jeg spurgte Senpai Martin, 
om jeg skulle fokusere på, at jeg havde væ-
ret næstbedst, eller om jeg skulle beklage, 
at jeg var blevet nr. sjok. Han syntes det 
første. Og så fik jeg mod til at gå til gradu-
ering. Gult med mærke.

Nu er der så sket det, at jeg først fik en dår-
lig skulder og her i foråret slidgigt i hoften. 
Jeg føler ikke, jeg kan gøre tingene ordent-
ligt, og er det så ikke bedre at stoppe??? 
Det er godt nok ærgerligt, for vores hold 
er et af dem, hvor der er flest tilbage ud af 
44 startere: 3 x Peter, 1 x Mickael og så mig. 
I hvert fald ét barn, Bertram. Måske flere.

……..

Når jeg nu læser, hvad jeg har skrevet, får 
jeg lyst til at fortsætte. Også selvom det i 
en periode bliver noget sjask. Alle menne-
sker har brug for sved på panden – måske 
kan jeg stadig få det.

Osu Birgit

En glædelig nyhed indsendt til redaktio-
nen:

pps: Det er 2 måneder siden, jeg skrev oven-
nævnte, og herefter blev jeg mere og mere 
dårligt gående. Den 26. juli blev jeg opere-
ret og fik en ny hofte. Nu 2 uger efter går 
jeg uden stok, og det kan ikke vare længe, 
før jeg begynder i træne igen :o) 

Osu Birgit

ikke noget at tøve for. Undtagen, om jeg 
ville blive helt til grin – sådan et gammelt 
grantræ (frit efter Stine i ”Livsens Ond-
skab”).

Det har virkelig været en fornøjelse at træ-
ne de næsten 6 år. Med forskellige instruk-
tører. Man erfarer, hvem der er barsk, hvem 
der er lidt mere menneskelig og hvem, 
der kan en masse sjove lege, så man kan 
forberede sig mentalt. Jeg må sige alle in-
struktører tak for, at de har rettet på mig. 
Det betyder, at de tror, jeg kan blive bedre. 
Men lige meget hvad, har det været sjovt 
og udfordrende at deltage. Ikke mindst i de 
hyggelige ture til Møns Klint med indlagte 
overraskelser. 

Overraskelserne har bestået i opvisning i 
falkejagt, instruktion i gennembrydning, 2 
x mountainbike, hvor vi første gang skulle 
vælte hinanden af cyklerne, næste gang 
køre rundt i skoven i meget bakket terræn 
(hvor jeg væltede i muddergrøften flere 
gange og måtte samles op af Yoko, fordi 
benene havde viklet sig ind i hjulene) og 
sidste gang Yoga undervisning.

Første gang kunne jeg ikke sove om natten, 
for jeg havde hørt noget om, at vi ville bli-
ve jaget op om natten. Først da et vældigt 
tordenvejr brød løs, faldt jeg i søvn, for nu 
ville vi næppe blive sendt ud i skoven. 

En anden form for overraskelse – læs jule-
gave – har været, at vi har ”fået lov” til at 
træne i sneen.

Hver gang, jeg har fået et nyt bælte eller 
en streg på det gamle, har jeg følt, at jeg 
har overskredet en vigtig tærskel. I min 
alder ser det dog desværre ud til, at man 
må gentage både kata’er og de japanske 

Osu jeg 
stopper 

nu…
I september 2010, hvor jeg 
var 68½ år, henvendte jeg 
mig i kampsportscentret. Jeg 
har altid gerne villet lære 
selvforsvar, og nu var tiden 
kommet. Jeg var lige blevet 
pensioneret, og jeg havde 
fået udskiftet en hofte, der 
havde generet mig i nogle år. 
Jeg kunne læse af de flyers, 
der blev delt ud på Bytorvet, 
at man trænede gratis hele 
september, og så var der vel 

27



28 29

BS cup 2016
Til en søndagstræning i januar blev jeg 
grebet af den gode stemning og lovede 
at stille op til BS Cup. Det lå nogle måne-
der frem så man havde jo ’masser af tid’ til 
at komme i kampforrm. Jeg har prøvet at 
kæmpe før. Som helt nygradueret 8. kyo, 
for nyere medlemmer i klubben var det 
lidt efter dinosaurerne uddøde, deltog jeg 
i Roskilde cup, nogle år senere, mammut-
terne var også uddøde på dette tidspunkt, 
deltog jeg i et klubstævne. Det domineren-
de minde fra begge stævner er at det er en 
dårlig fornemmelse at være helt tom for ilt 
medens en overfrisk ungdom danser rundt 
og slår og sparker på en.

I BS cup var det forventningen at havne i en 
klasse ’sværvægt over 40 år’ (jeg har også 
hørt det omtalt som ’store mænd i panikal-
der). Ligeledes forventede jeg på gradni-
veau ville man skille ved 5 kyo og ned. I 
en sådan klasse vurderede jeg at jeg burde 
have en god chance til at gøre det godt. Al-
der og vægtinddeling kom til at passe, men 

hvad grader angik kom den til at hedde 6. 
kyo og op.

Det tog lidt tid inden jeg fandt ud af hvem 
min modstander var. Det viste sig at være 
en 1. dan, marginalt mindre end mig selv. 
Det gjorde at jeg lige skulle revurdere min 
taktik igen. Min første indskydelse var at 
tage dette som et ’800m løb’, dvs. holde 
mig på afstand i 2 min. Det ville minimere 
antallet blå mærker, men give 0 procent 
chance for at vinde og mere vigtigt: Så kun-
ne jeg lige godt have blevet hjemme, – jeg 
ville ikke lære noget af det. Min vurdering 
var at min bedste, men stadigt lille, chance 
var at prøve at gøre dette til en ’slugfest’ 
hvor jeg kunne bruge min størrelse og hvor 
jeg kunne minimere hans fordel af bedre 
teknik. Det lykkes også til en hvis grad, – i 
de 30 sekunder jeg havde luft til at holde 
et højt tempo og hvor han kæmpet lidt 
afventende. Når jeg blev nødt til at sætte 
tempoet ned overtog han initiativer og jeg 
blev presset bagover. Ca. midt i omgangen 

var jeg presset med ryggen mod kanten af 
kamparealet, han slår en lav højre hook, 
jeg er ude af balance og kan ikke rigtigt 
komme væk, som på træning lægger jeg 
tyngden over forreste fod, spænder i ma-
vemusklerne og tager i mod stødet. Det 
fungerer udmærket når man sparrer mod 
en tenåring på 60 kg., – det var en meget 
dårlig ide mod en 1. dan på 110 kg. Hold da 
kæft, det stød var ikke for børn, han følger 
op mede flere lave hooks, men de rammer 
ikke lige rent. Jeg kommer mig væk, ind 
på kamparealet og får skabt lidt afstand, – 
kampen fortsætter tiden ud, men jeg synes 
ikke rigtigt jeg kommer ind i kampen igen. 

Ved dommerafgørelsen dømmer to dom-
mere, til min overraskelse, uafgjort. Jeg når 
lige at tænke ’hvad fanden skal jeg have 
ekstra tid?’ – inden hoveddommeren afgør 
til modstanderens fordel. Det var vel egent-
ligt ikke noget stort problem at skulle min 
skuffelse over at jeg ikke fik ekstra tid ;-)

Hvad fik jeg så ud af det:
Mentalt var det fuld pot, jeg fik sat mig op 
til at kæmpe min chance mod en 110 kg 
1. dan. Fysisk fik jeg bekræftet ’the hard 
way’ at mavemusklerne er gode, konditio-
nen kunne, ikke overraskende, have været 
bedre. Teknisk og taktisk har jeg ikke tænkt 
så meget over det, – men det er formentligt 
uendeligt med forbedringsmuligheder. 

På negativsiden, jeg fik nogle ret heftige 
blå mærker og var øm i venstre siden af 
maven i nogle dage, – men ikke noget der 
hurtigt gik over.

Alt i alt kan jeg sagtens finde på at prøve 
igen.

Osu Trygve
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Siden sidst 
Siden der dækker store og små emner

Fra vores ”hus-paparazzi” har bladet mod-
taget et stemningsbillede fotograferet ved 
en træning engang i foråret. Redaktionen 
har været i gang med at analysere billedet 
for at forstå sammenhængen. Billedet viser 
en ivrig brunbælter (navn kendt af redak-
tionen) som viser Sensai sin finger (Ipon), 
om hvorvidt det drejer sig om et nyt våben 

OSU

Charlotte og Senpai Niels blev lørdag den 20. august  
gift i Blovstrød Kirke 

Et stort tillykke fra Klubben & Klubbladet

(som muligvis er en del af det nye pensum) 
eller hvorvidt brunbælteren er svært util-
freds med sin sidste graduering, er endnu 
en gåde for redaktionen. Dog er det kom-
met redaktionen for øre, (TYS-TYS-Kilden) 
at brunbælteren endnu er medlem af klub-
ben.



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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