
Børneinstruktørkursus 
 
Dette kursus er både målrettet de, som overvejer at blive børneinstruktører inden for Goju-
Ryu karate ligeså vel, som det er for de erfarne instruktører, der ønsker at opnå bedre 
viden om og redskaber til, hvordan man håndterer og inspirerer forskellige typer af børn og 
unge samt muligheden for at få ny eller fornyet inspiration til sin undervisning. 
Kurset foregår over to moduler, hvoraf begge er delt op i en teoretisk samt en praktisk del. 
Første modul afholdes i Københavns Karateklub søndag d. 23. november 2014, kl. 9.00 - 
16.00. 
Andet modul afholdes i april foråret 2015. 
Modulet er opdelt i en teori- og en praksisdel: 
Teoridelen omhandler bl.a. viden om børns generelle udvikling og kompetencer, 
konflikthåndtering samt en introduktion til, hvordan enkelte didaktiske og praktiske 
redskaber kan anvendes ift. forskellige formål med undervisningen. 
Praksisdelen tager udgangspunkt i dele af den teoretiske viden og her vil der introduceres 
forskellige øvelser og aktiviteter, der er anvendelige ift. udvikling af deres sociale, tekniske 
og personlige kompetencer - både generelt og inden for Goju-Ryu Karate-Do.  
Deltagelse på kurset er uafhængig af alder og grad. Prisen for et modul pr. deltager er 350 
kr., som skal medbringes kontant på dagen! Deltagerne skal herudover selv medbringe gi, 
notegrej og frokost. 
Tilmelding sker ved at sende en mail til Sensei Ann-Katrine med oplysninger om navn, 
grad, alder og klub senest 5 dage før det enkelte modul. 
 
 
Casper Petersen, 4. dan 
Trænet karate siden 1993 og har været chefinstruktør i København Karateklub siden 2004. 
Har undervist børn, unge og voksne i karate i over 14 år. 
Er uddannet lærer og arbejder som dette for elitesportselever. Har skrevet bachelor i idræt 
med fokus på motivation. 
Kontakt på mail: karate@caspersweb.dk 
 
 
Ann-Katrine Kristensen 3. dan 
Nuværende chefinstruktør for Odense Karate Skole, hvor hun underviser både børn og 
voksne. 
Læser kandidat og har bachelor i Idræt og Sundhed med fokus på, hvordan anerkendende 
idrætsmiljøer for aktive og inaktive børn og unge skabes. 
Har ved siden af studiet taget uddannelser inden for bl.a. kommunikation og anerkendelse, 
konflikthåndtering samt håndtering og udvikling af forskellige typer af børn med særlige 
behov. 
Kontakt på mail: Annkr09@student.sdu.dk 
	  


