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AF NINA LISE

Oss.
Medlemmerne af 

Vordingborg Kara-
teklub hilser på hinanden 
og bukker, før de går ind i 
dojo’en. Det er tirsdag efter-
middag, og træningen skal 
til at begynde.

- Vores sæson kører fra 
august til juni. Men vi tager 
kun nye ind i september og 

februar. På begynderhol-
dene lærer man en masse 
forskellige ting, som man 
arbejder videre med. Derfor 
kan man ikke komme ind 
midt i sæsonen, fortæller 
Lars Augustesen, ét af klub-
bens godt 160 medlemmer.

Tom hånd
Karate er japansk og bety-
der »tom hånd« - kunsten 
at forsvare sig uden våben. 

I Vordingborg Karateklub 
træner man stilarten Okina-
wa Goju-Ryu, der er en de 
ældste med rødder tilbage 
til det antikke Kina. Grund-
læggende parader, stød 
spark og bevægelser gen-
tages igen og igen til et ef-
fektivt selvforsvarssystem, 
hvor bevægelserne nær-
mest er kodet ind i kroppen. 
Men karate er mere end det.

- Nogle kommer for mo-
tionens skyld, men for an-
dre bliver det en form for 
livsfi losofi . Man lærer sin 
krop at kende på en helt 
anden måde, fortæller chef-
instruktør Dennis Caglar, 
der selv begyndte for 14 år 
siden og har holdt en pause 
undervejs. Han er sortbælte 
med mestergraden 3. Dan, 
hvilket betyder, at han er 
Sensei og dermed en mand, 
man bukker for - selv om 
det ikke er noget, de går så 
højt op i i klubben.

- Her er ikke kæft, trit og 
retning - det er jo ikke det 
gamle Japan, vi lever i. Men 
der er alligevel et vist opdra-
gelseselement, siger han og 
tilføjer, at man bukker på vej 
ind i dojo’en for at vise re-
spekt for det rum, man skal 
være i. At man aldrig sætter 
sig med fodsålerne vendt 
mod Shinden - et tempel i 
dojo’en for de afdøde me-
stre. Og at man aldrig retter 
på gi’en - den karakteristi-
ske hvide dragt - med front 
mod Shinden.

Individuel sport
Selv om karate trænes på 

hold, er det en meget indivi-
duel sport. Især for de voks-
ne gælder det om at udfor-
dre sig selv og fl ytte sig rent 
menneskeligt, men karate 
handler også om at omgås 
andre med respekt - både 
op og ned i systemet.

- Alle skal kunne tale 
med alle. Det skal ikke være 
sådan, at man ikke kan tale 
med en, der er højere gra-
dueret end en selv, fortæller 
Dennis Caglar og fortsætter:

- Vi prøver at holde man-
ge sociale arrangementer 
for børnene. Der er ikke så 
mange stævner som i andre 
sportsgrene, men vi holder 

nogle børneweekender, for 
at de skal få et fællesskab. 
Og så er der julearrange-
ment og fastelavn. De skal 
føle, at de går på et hold.

Begyndertræning
I hele september har Vor-
dingborg Karateklub optag 
af begyndere - bare mød 
op iført træningstøj og bare 
fødder, lyder opfordringen. 
Børnebegynderne (7-14 år) 

træner onsdage fra klok-
ken 16 til 17, mens voksen-
begyndere (fra 15 år og op) 
træner tirsdage og tors-
dage fra klokken 20 til 21. 
Adressen er Torvestræde 5, 
Vordingborg, med indgang 
gennem gården fra parke-
ringspladsen foran kirken. 
Se de øvrige holds træ-
ningstider på www.vording-
borg-karate.dk. ■

KARATE: I Vordingborg Karateklub lærer man sin krop at kende på en helt 
anden måde. 

Kunsten at forsvare 
sig uden våben

Karate handler om meget mere end bare styrke. Og både 
Lars Augustesen (til venstre) og Dennis Caglar er beviser på, 
at man selv i en sen alder - for Dennis Caglars vedkommen-
de med fodboldben - kan begynde på den ædle kampsport. 
Foto: Nina Lise

En helt almindelig træningstime. Den unge herre på gulvet er for en stund forladt af sin 
makker, og ventetiden fordrives med arm- og mavebøjninger. I dojo’en adlyder man Sensei 
uden tøven. Foto: Nina Lise

En lyd fra 
Sensei, og 
alle retter 
ind på ræk-
ke - højest 
graduerede 
først. Selv 
det at sætte 
sig ned på 
knæ er der 
en rutine 
for. Højre 
ben først og 
igen højest 
graduerede 
først. Foto: 
Nina Lise

◆ Når man træder 
ind i dojo’en buk-
ker man.

◆ Man lader instruk-
tører og sortbælter 
komme ind eller 
ud først.

◆ Man hilser på sen-
sei og instruktører 
med et buk.

◆ Chefi nstruktør og 
andre med graden 
3. Dan og derover 
tiltales Sensei. 

◆ Dojo’en må ikke 
betrædes med sko.

◆ Negle skal altid 
være kortklippe-
de for at undgå 
skader.
Kilde: www.vording-

borg-karate.dk

DOJO-ETIKETTE

» Her er ikke 
kæft, trit og retning 
- det er jo ikke det 
gamle Japan, vi lever 
i. Men der er allige-
vel et vist opdragel-
seselement.
Dennis Caglar, chefinstruk-

tør, Vordingborg 
Karateklub
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FILOSOFI: Man kan dis-
kutere, om karate over-
hovedet er en sport. 
Der fi ndes overfl adiske 
varianter, men i Okina-
wa Goju-Ryu-klubben i 
Vordingborg hylder man 
den oprindelige fi losofi . 
Karatefærdigheder går 
hånd i hånd med ydmyg-
hed og beskedenhed, og 
selvom gradueringerne 
er en motivation, er det 
ikke udsigten til et nyt 
bælte, der driver værket.

- For mig er det ikke 
det at få det sorte bæl-
te, der er det væsentlige. 
Det er det, vi lærer lige 
nu. Man er hele tiden i en 
udviklingsproces, fortæl-
ler medlem Lars Augu-
stesen, der sad på balko-
nen og så sin søn dyrke 
karate, da han i en alder 

af 47 år selv fi k lyst til at 
prøve. 

- For børnene er gra-
dueringen måske nok 
et mål. Vi har på et tids-
punkt indført fl ere bæl-
tefarver for at motivere 
dem. Men for de voksne 
er det ikke bæltet, men 
ens egen udvikling, der 
betyder noget. Når man 
når en vis alder, får det 
hele en dybere mening, 
supplerer chefi nstruktør 
Dennis Caglar.

Således indledes hver 
træning med en kort me-
ditation. Opvarmningen 
er denne tirsdag en se-
rie af koordinerede be-
vægelser, der indgår i de 
rutiner, deltagerne skal 
igennem under selve 
træningen. Hele kroppen 
varmes igennem - bog-
stavelig talt - fra tåspid-
serne og op. ■

Sport og livsstil


