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Prøv det
 Vordingborg Karateklub tæller i dag
cirka 160 medlemmer
- heraf cirka 100 børn
fra syv år og opefter.
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Kumite er kamp mellem to
modstandere. Nedtagninger
hører normalt ikke til begyndertræningen, men sempai
Carsten Stiller indvilger behørigt overvåget af assistenttræner Lars Augustesen. Foto:
Kim Rasmussen

Han kunne styre
rebellerne
efter en 10 timer
lang gårdbrand...

 I februar og september er det gratis
at træne med på klubbens begynderhold.
Man møder bare op
i løstsiddende træningstøj.

Mindeord

 Voksenbegynderholdet træner tirsdag
og torsdag fra klokken 20 til 21.
 Børnebegynderholdet træner onsdag
fra klokken 17 til 18.
 Se mere på www.
vordingborg-karate.
dk

Den første kata, man lærer
indenfor Okinawa Goju-Ryu-stilarten, hedder Gekisai Dai Ichi
- slå og smadr’. I første omgang
gælder det dog om at få styr på
højre, venstre, op og ned. Foto:
Kim Rasmussen

Til begyndertræningen læres serier af angrebs- og blokeringsteknikker - én bevægelse af gangen. Sat sammen kaldes de kataer - udtænkt af gamle mestre og baseret på mange
års studier, træning og kamperfaring. Foto: Kim Rasmussen

Mo ichi do - én gang til
MOTION: I næste
måned er det i
Vordingborg Karateklub tid for etablering af begynderhold for voksne.
Måske noget for
dig?

Af Nina Lise
VORDINGBORG:
Vordingborg Karateklub starter
hvert år begynderhold for
voksne i februar og september. Men kan det overhovedet lade sig gøre at stryge 25
år af sin alder og springe ud
som »Karate Kid«, når ryggen værker og tyngdekraften er begyndt at sætte sine
umiskendelige spor?
Avisens udsendte satte sig
for at gøre eksperimentet og
mødte op en kold januaraften i dojoen på Kirketorvet
i Vordingborg. Hjemmefra
var tænkt mange tanker om
dojo-etikette og om at trampe rundt som en elefant i en
glasbutik fuld af en østerlandsk fi losofi, der kan spores helt tilbage til år 600 med
rødder i zen-buddismen.
- Vi har et frafald 50-60 procent blandt de voksne, der

starter som nybegyndere.
Mange kommer og prøver og stopper så igen. De ville
ikke komme langt alligevel.
Men der er sjældent frafald
blandt de voksne efter den
første graduering, fortæller
sempai Carsten Stiller, der
sammen med assistenttræner Lars Augustesen denne
aften træner holdet for de
nystartede, der har været i
gang siden september.

Meget for hjernen
»Oss« er den karakteristiske karatehilsen, og aftenen
indledes med opstilling på
række; 10 i hver med lavest
graduerede - mig - som rosinen i pølseenden. Der bukkes, knæles og mediteres,
inden det går løs med opvarmning, slag og parader.
Hver en stilling har et ord
på japansk. Og millimeters
nøjagtighed i udførelsen
afgør, om der er ris eller ros
fra sempai.
- Det første halve år handler om at lære at koordinere
arme og ben. Der er meget
for hjernen, forklarer Carsten Stiller og fortsætter:
- »Mo ichi do« er en af de
vigtigste
læresætninger.
»En gang til«. Det er hele
sjælen i karate: Hvis man
har taget armbøjninger, så
man er helt færdig, prøver
man alligevel lige at tage én

»

Mo ichi do« er en
af de vigtigste læresætninger. »En gang
til«. Det er hele sjælen
i karate: Hvis man har
taget armbøjninger,
så man er helt færdig,
prøver man alligevel
lige at tage én til. Ellers
har man ikke karate i
sin sjæl.
Carsten Stiller, sempai,
Vordingborg Karateklub
til. Ellers har man ikke karate i sin sjæl.

Effektiv kur
Man skal ikke være bange
for manden med tusind teknikker men for manden, der
har øvet den samme teknik
tusind gange. Smidighed,
udholdenhed, kondition og
styrke er essensen i karate,
og jeg kæmper for at få arme
og ben til at makke ret. Sempai opmuntrer mig og siger,
at sådan startede han også
selv. Det er tre og et halvt år
og adskillige kilo siden. Han
har trænet fem-seks timer
om ugen, har i dag brunt
bælte og sigter efter sort.

- I England har de en, der
har sortbælte 2. dan. Han
har polio og kan ikke bevæge sig i benene. Men han
viser teknikken rigtigt. Derfor er han kommet så langt,
fortæller Carsten Stiller og
forklarer, at de mange bæltefarver er en vesterlandsk
opfindelse. Vi vil se en proces, mens man i Japan har
det hvide bælte indtil den
dag, sensei synes, man har
fortjent et sort.
- Man må aldrig vaske sit
bælte - så vasker man kraften ud af det. Når bæltet er
beskidt, kan man se graden også selvom det er hvidt, forklarer Carsten Stiller med
et smil.

når jeg ikke kan sove, laver
jeg en åndedræts- og vejrtrækningsøvelse. Så sover
jeg sådan her, siger Carsten
Stiller og knipser med fingrene.
Selvom han er startet i en
meget sen alder, drømmer
han om at blive sensei - sort
bælte, 3. dan. Realistisk inden han når 67.
- Karate er ikke noget man
går til - det bliver en del af

Karateudøver eller strandet hvalros? Mo ichi do - en gang til - er en
af de grundlæggende læresætninger i karate. Så naturligvis forsøger
journalisten at gennemføre en armbøjning på knoerne. Uden held.
Foto: Kim Rasmussen

en. Man er hele tiden i udvikling, og man bliver aldrig
færdig med at lære. Målet er
ikke det sorte bælte - målet
er vejen til det sorte bælte.
Det er først, når man har det
sorte bælte, man begynder
som elev, slutter han.

I Brandmandsforeningen Vordingborg går
vore tanker til Knud Erik
Larsen familie, der nu
har mistet mand, far og
bedstefar.
Som brandmand gennem rigtig mange år var
Knud Erik ham, der gik
først ind og tog os andre
med. Knud Erik var en
dygtig røgdykker, han
var god at følges med,
uanset om det var overtændte huse, lokomotiver, skibe... Der var ikke
noget, Knud Erik ikke
magtede og han tog os
med, lærte os de ting, han
var god til.
Han var en god kammerat, med en god og kvik
bemærkning til de nye,
som han altid værnede
om. Når vi så ikke var
nye mere, havde Knud
Erik med en veludviklet ironi og sin helt egen
mening om rigtig mange
ting, som vi med smil tog
mod og nogle gange også
tog til os. Knud Erik kunne om nogen styre rebellerne efter en ti timers
lang gårdbrand, og altid
med et hjerteligt smil bag

efter.
Knud Erik’s meninger
var ikke til at ændre.
Selv efter Brøndbys nedtur og utallige nederlag
holdt Knud Erik fast ved
Brøndby, og FCK ikke
kunne spille fodbold.
Vi har haft over 2.000
ildebrande
sammen
med Knud Erik, og hver
og en af os har et godt
minde om Knud Erik,
hjælpsom, lærerig, ham
vi kunne ty til, når ulykkerne blev for meget, han
formåede at tale os igennem vores traumer.
Christina, Michael og
Jacob - når jeres far tog
jer med på brandstationen, var der ingen tvivl
om, at I kom med jeres
far, og han kom med jer.
Som tiden gik, og I voksede, fulgte vi jer tre - gennem jeres far - med i alt,
hvad I foretog jer, uddannelse, gode oplevelser,
arbejde, militærtjeneste,
børnebørn, alt men en
stor entusiasme fra jeres
far, vores gode kollega.
Æret være Knud Eriks
minde.
Claus Christensen
på vegne af Vordingborg
Brandmandsforening

Knud Erik En ægte »Viffer«
Mindeord

Knoerne vender forkert, og det
gør resten sikkert også. Men
karate er en sport for de tålmodige, så selvom man starter
i en høj alder, er der masser
af tid til at lære. Foto: Kim
Rasmussen

Øver foran printeren
Aftenen skrider frem, og der
er en gemytlig stemning på
holdet - også overfor hende
den nye. Armbøjninger på
knoerne bliver ikke dikteret
for at stive trænerens ego af,
men fordi de styrker håndleddet i stødet, hvis man
lærer at bruge de to forreste knoer. Der er en mening
med alt.
- Hvis man virkelig vil karate, går man hjem og øver
bevægelserne. Man kan
gøre det, når man står på arbejdet foran printeren. Selv
tænker jeg i det daglige meget over, hvordan jeg står, og
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Et tag i håndleddet, og så må journalisten en tur i måtten. Skulle man føle sig en smule lille, som man ligger der, kan man trøste sig med, at målet i karate ikke er det sorte bælte. Målet er vejen til det sorte bælte.
Foto: Kim Rasmussen

Okinawa Goju-Ryu
Stilarten i Vordingborg
Karateklub hedder Okinawa Goju-Ryu.
Det er en forsvarskarate,
hvor alt foregår inden for
en meter fra kroppen.
Det handler ikke om at

slå hinanden ud, men det
kan i forsvar være nødvendigt at pacificere sin
modstander, så man får
et forspring til at komme
væk.
Der er to karateklubber

i Vordingborg. Efterårets
debat om rockere i karateklubber havde intet med
Vordingborg Karateklub
at gøre.

Det er med stor sorg, at vi
i VIF har erfaret, at Knud
Erik Larsen er afgået ved
døden efter sygdom.
Knud Erik var om nogen ægte »VIFFER« og
holdspiller.
Knud Erik var igennem
mange år en stor del af
Vordingborg Idræts Forening (VIF).
Han beklædte mange
funktioner. Både sportslige men også mere praktiske opgaver, var Knud
Erik »mand« for at klare.
Og man gik aldrig forgæves, hvis Knud Erik blev
bedt om at hjælpe.
I en årrække, mens
hans egne sønner (Michael og Jacob) spillede
var
ungdomsfodbold,
Knud Erik fast inventar
på sidelinjen. Enten i rollen som holdleder eller
tilskuer. I begge roller
var Knud Erik engageret. Knud Erik gik heller
ikke af vejen for, også at
hjælpe dommeren, hvis

denne havde en »skidt
dag«.
I mange år, hvor »Viffer
Cup« var et af Sjællands
største indendørsstævner, var en ting sikker:
Knud Erik var klar.
Knud Erik var en sikker skanse i køkkenet under hele »Viffer Cup’en«.
Fra tidlig morgen til sen
aften var han i sving.
Også når 1. holdet spillede på hjemmebane, var
Knud Erik altid at finde
på Stadion. Selvfølgelig
som tilskuer, men også
her havde Knud Erik faste gøremål inden en 1.
holdskamp kunne afvikles.
Vores tanker går i denne svære stund til Knud
Eriks familie.
Hans kone Anne samt
børn, børnebørn og svigerbørn.
Æret være Knud Erik’s
minde.
Steen Kastrup
på Vordingborg Idræts
Forenings vegne

