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Sensei Franz gør en dyd ud af at understrege, at nok kan karate

bruges i nødværge, men generelt er det noget, man dyrker i en kara-

teklub. Det egner sig ikke til leg.

Karate er for alle aldre.Der trænes slag og spark.

Der trænes.

- Jeg dyrkede karate som ung, og nu vil jeg gerne

tage det op igen, siger Jens-Erik Olsen, 57 år.

Klar til kamp

30 nye udøvere er begyndt på et prøvehold i Farum

Kyokushin Karate.

Af Henrik Helmer Petersen

Har man ikke været i et kara-

tekampsportscenter før, får

Bruce Lee
og Sensei Franz

Det var kung fu filmhelten Bruce Lee, der for mere end 30 år siden inspirerede 
Franz Rasmussen til at begynde at dyrke karate. I dag underviser Sensei Franz andre 

i karate, og han gør det i respekt for sine gamle lærermestre.  

Kyokushin
Karate

Formelt Grundlagt i Japan af mester Sosai Oyama i 1964

Kyokushin kan oversættes til Den ultimative sandhed

Farum Kyokushin Karate blev startet 
af Sensei Franz i 1988

Klubben har i dag 220 medlemmer

De træner basale teknikker, 
bevægelsesmønstre og kampsport

Hvert år i marts og i september starter hold,
hvor man kan komme og prøve,

om man vil begynde at gå til karate

man en overraskelse, når man

træder ind.

Høfligt bukker karateudøver-

ne med hænderne knyttede i

en tilbagetrukken bevægelse

langs hoften, og med en ty-

delig japansk hilsen osu, der

udtales ”ouusss”, bydes man

velkommen.

Osu betyder både ”goddag” og

”farvel”, og det bruges også

som ”ja” og som ”nej”.

Umiddelbart kan man godt fø-

le sig rådvild, men det går fint

at komme og sige ”hej”, og så

ved karatefolket i hvert fald,

at man ikke lige er klar til en

kamp.

Franz Rasmussen er 45 år, han

er politimand, far til to, og

han startede Farum Kyokushin

Karate i 1988. Klubben har i

dag 220 medlemmer, som træ-

ner i Farum Kampsportscenter

på Ryttergårdsvej ved Farum

Park.

I marts startede 30 begyndere

på et prøvehold. Der er mange

børn, men også unge og voks-

ne karateudøvere in spe imel-

lem. Efter en måneds træning

skal de beslutte, om de vil

fortsætte med at dyrke karate.

Nybegyndere

Vinduespudser Jens-Erik Ol-

sen, 57 år og fra Gørløse er

ikke i tvivl.

 - Jeg dyrkede karate, da jeg

var ung. Dengang det var kult

i København. Nu er mine børn

blevet store, og nu har jeg ti-

den til at tage det op igen, og

jeg trænger også til at blive

strammet op, smiler han.

Skoleelev Yassine Rhrissi, 8 år

og fra Farum, er heller ikke i

tvivl:

- Min storesøster har gået til

karate, og jeg synes, at det er

sejt. Jeg vil gerne være stærk,

siger han.

Slås rigtigt

Da Kyokushin Karate kom til

Danmark i 1967, vakte det

furore. Modsat andre karate-

former er Kyokushin Karate

kendetegnet ved, at man slår

og sparker og kæmper rigtigt

med hinanden. Det ser vold-

somt ud.

Franz Rasmussen, der i Farum

Kampspor tscenter høf ligt

bliver tituleret Sensei Franz,

hvilket betyder Lærer Franz,

beroliger:

 - Det sker sjældent, at der er

nogen, der kommer til skade.

Det er en del af træningen, at

vi både lærer at give slag og

spark, og også lærer at tage

imod spark og slag.

Bruce Lee

 - Mange begynder til karate,

fordi det er sejt, ved Sensei

Franz. Det gjorde han også

selv. Han så kung fu film med

Bruce Lee, og han ville gerne

være lige så sej som sin ameri-

kansk-kinesiske helt.

 - Siden bliver det en livsstil.

Man finder ud af, at karate er

langt mere end at rende rundt

og være sej, smiler Franz.

I dag gør han en dyd ud af at

lære nye, at karate ikke egner

sig til eksempelvis slåskamp i 

skolegården.

 - Den sejeste er ham, der und-

lader at slås og vender sig om

og går, lyder hans ord.    

Selvværd

Karate giver gode muskler, god

motorik og god kondition, og

det giver selvværd og mental

robusthed. Det at kunne selv-

forsvar er i sig selv en tryg-

hed, men også den disciplin

og udstråling, som man lærer i

Farum Kyokushin Karate, er en

ballast.

Det er svært at være genert,

når man stiller sig kampklar,

brøler et kampråb, ranker ryg-

gen, knytter næverne og kigge

en modstander i øjnene. Det

kræver træning, men generte

og usikre børn og voksne får

selvtillid af karate.

Respekt

Sensei Franz kommer i Farum

Kyokushin Karate mange gan-

ge om ugen, og det er ikke,

fordi han spinder guld på det.

 - Det ligger i tankegangen, at

det jeg har fået fra mine egne

læremestre, det giver jeg nu

videre til nye karateudøve-

re. Derfor åbner vi dørene for

prøvehold to gange om året. I

marts og i september. Her kan

alle prøve at træne en måned,

og forhåbentlig får man lyst til

at dyrke karate efterfølgende,

siger Sensei Franz.

Og trænes.


