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2015 Nykøbing Falster Hallen
Nr. Boulevard 4 b – Nykøbing F.

Lørdag den 14. november kl. 10.00 – 14.00



Instruktører
Vi har til dette – årets sidste nationale børnegasshaku – 
samlet tre af Danmarks mest kompetente instruktørere 
indenfor undervisning af børn og karate. Med samlet mere 
end 75 års erfaring indenfor karate...

Sensei Jakob Kold – 6. dan
“Tiger from The West” blev Jakob Kold kaldt, da han besøgte  
Kina i 2013, i forbindelse med et stort Wushu stævne...

Casper Petersen – 5. dan
Chefinstruktør for en af Danmarks største og dygtigste  
karateklubber: København Karateklub...

Liselotte Petersen – 4. dan
En af Danmarks dygtigste børneinstruktører, som gennem  
tiderne, har uddannet mange junior sortbælter...

Tilmelding
Tilmelding til gasshakuet skal ske til barnets instruktør ved  
af aflevere denne slip, senest den 6. november 2015.

Klub:  

Barnets navn: 

Forældres/værges navn:  

Kan kontaktes på telefon: 

Undertegnede tilmelder hermed sit barn til deltagelse i årets sidste gasshaku.

 Vedlagt 200 kr. som betaling for deltagelse

� �� �

København Karateklub – 
En gammel mand, der stadig kan!

I 1985 stiftede Martin Bille-Hansen og Per Bo Johansen Kø-

benhavn Karateklub. Klubben rundede således med sin 25 

års fødselsdag et skarpt hjørne.

En klub bliver grundlagt
Som sagt blev klubben stiftet af Sensei Martin Bille-Hansen, 

som oprindelig kom fra Nykøbing, hvor han havde trænet un-

der Sensei Henrik Larsen. Sensei Martin flyttede til Køben-

havn i 1984 for at læse økonomi. Sensei Martin kom hurtigt 

til at savne karaten og grundlagde sammen med nogle kol-

legiekammerater en karateklub, som fik til huse på Frede-

riksberg. I starten bestod medlemmerne i klubben primært 

af Sensei Martins medstuderende og kollegiekammerater, 

men klubben fik hurtigt vokseværk og flyttede rundt på for-

skellige adresser. Fra 1992-2005 lå den på Mariendalsvej på 

Frederiksberg. I 2002 valgte Martin at stoppe som chefin-

struktør, men har siden været tilknyttet instruktørstaben som 

kumite-instruktør. 

Rigtig mange har i årenes løb lagt deres sjæl i klubben, men 

ingen København Karateklub uden Sensei Martin. Sensei Mar-

tins fremsynethed og karisma er unik, og selvom vi ikke ser 

ham så ofte mere, hersker der stor respekt om hans person. 

Glæden er også altid stor, når Sensei kommer forbi, sveder 

og råber ”kiai” sammen med os andre. Martin - tak for din 

uvurderlige indsats i klubben gennem 25 år, din urokkelige 

støtte til mig personligt og for at være den, du er!

Nye lokaler – en ny start
I 2004 blev jeg i en alder af 21 år og som nybagt nidan, chef-

instruktør for Danmarks næststørste karateklub. Opgaven var 

overvældende, da jeg pludselig skulle undervise dem, som 

siden 1993 havde undervist mig og ikke mindst organisere 

over 20 instruktører. Men med hjælp fra rigtig gode støtter 

og venner, her især Sensei Mikkel Rønne, klarede både jeg 

og klubben skiftet godt. Klubben voksede yderligere, men 

der var nye udfordringer i vente. 

I foråret 2005 modtog vi et brev fra ejeren af ejendommen. I 

brevet stod der, at ejendommen var blevet solgt, og at vores 

lejemål blev opsagt med tre måneders varsel. Herefter stod 

klubbens bestyrelse og nærmeste støtter med den udfor-

dring at finde et nyt lejemål. Efter lang tids søgen lykkes det 

at finde vores nuværende lokaler på Bernhard Bangs Allé, et 

rømmet trykkeri på 850 m2. Lige siden har klubbens medlem-

mer kæmpet med at bygge vægge, lægge gulve og male. Et 
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