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FØDSELSDAGE VELKOMMEN TIL VERDEN

Shiran Kurt Ørum fylder 50 år. Foto: Privat

Navnenyt til avisen
På denne kupon eller på mailadressen: 
navne.holstebro@bergske.dk, kan man til 
»NAVNE«-siden gratis meddele:
Eksamen, jobnyt, private fødselsdage, jubilæer og an-
dre glædelige begivenheder.
OBS: IKKE TIL DAGENS TILLYKKE.

Avisen bringer følgende:
BRYLLUPPER: krondiamant, diamant, guld, sølv og 
kobber samt vielser og forlovelser.
FØDSELSDAGE: 18, 30, 40, 50, 60, 65, 70, 75, 80, 
85, 95, 100 år og derefter hvert år.
JOBNYT: Jubilæer (25, 40 og 50 år), ansættelser, 
udnævnelser, færdiguddannede, svendeprøver og 
eksamener.

Sådan gør De:
Udfyld nedenstående kupon. Sørg for, at navn og 
adresse er korrekt.

Skriv teksten her:

Vedlæg gerne foto:
Skriv personens navn bag på.
Ønskes foto retur, vedlæg adresse.

Mærk kuverten: »Navne-Nyhed«
Dagbladet Holstebro-Struer, Lægårdvej 86, 7500 
Holstebro.

Billede vedlagt: ja           nej 

Vi vil også gerne have Deres navn, adresse og evt. 
telefonnummer, så vi kan kontakte Dem, hvis der er 
brug for flere oplysninger.

Teksten er indsendt af:

Navn:

Gade:

Postnr./by:

Telefon:

FØDSELSDAG: Han er blevet kaldt kri-
geren med det blødende hjerte og hans 
særligt danske kampkunst har vakt 
interesse hos alt fra topledere og ver-
dens førende sikkerhedsvagter til Hol-
lywood-stjerner som Chuck Norris og 
den nyligt afdøde Kill Bill-stjerne David 
Carradine. 

Den danske stormester Shihan Kurt 
Ørum kan torsdag den 11. november 
fejre sin 50-års fødselsdag i bevidsthe-
den om, at han med sin kampkunst 
DAI KI HAKU har gjort en forskel både 
i Danmark og på internationalt plan. 

DAI KI HAKU er en af  verdens mest 
krævende kampkunster og har rødder i 
den asiatiske kampsportstradition. 

Men Shihan Kurt Ørum har ikke 
mindst brugt den krævende kamp-
kunst til at få kriminelle og sociale ud-
satte unge på ret kurs. 

Stor respekt
Allerede på sin 14-års fødselsdag, 11. no-
vember 1974 begyndte Kurt Ørum at 
lægge de første sten til DAI KI HAKU. 

Han var som barn stærkt interes-
seret i etablerede kampsportsformer 
som karate, judo og mange andre stilar-

ter, men syntes, at de manglede noget. 
Derfor sammenstykkede han sin egen 
kampkunst ud fra de bedste elementer 
i de eksisterende og er i dag en af  ver-
dens højest graduerede kampkunstud-
øvere. 

Han er respekteret verden over for 
sin udvikling af  DAI KI HAKU og for 
sin brug af  DAI KI HAKU’s filosofi til 
blandt andet socialt arbejde, hvor han 
hjælper kriminelle og utilpassede unge 
på ret køl.

Blødende hjerte
I årenes løb har Shihan Ørum arbejdet 
med en række unge, som af  den ene el-
ler anden grund er kommet på kant 
med livet og loven. 

Med støtte fra Viborg Kommune dri-
ver Shihan Ørum et socialt opholdssted 
for belastede i hjertet af  Viborg.  Inten-
siv mental og fysisk træning er de vig-
tigste våben til at genetablere de unges 
kontakt med samfundet. 

Tidligere i år indviede DAI KI HAKU 
en ny klub i Århus, som fik en flot mod-
tagelse af  det århusianske publikum og 
blandt gæsterne var blandt andet borg-
mester Nicolai Wammen. I den forbin-

delse blev der også indledt et samarbej-
de med psykiatrisk hospital i Risskov, 
hvor en række medarbejdere nu træ-
ner DAI KI HAKU for at blive bedre til 
at håndtere konflikter og krisesituatio-
ner i deres daglige arbejde med nogle 
af  landets mest krævende psykiatriske 
patienter.

Træningslejren
»Shihan« betyder »højtærede storme-
ster« og hvert år afholdes der en inten-
siv træningslejr for udøverne af  Dai Ki 
Haku i forbindelse med stormesterens 
fødselsdag. 

I år afvikles træningslejren i week-
enden den 13-14. november i Dai Ki 
Haku’s klub i hjertet af  Århus. Næste 
år bliver det formentlig københavner-
ne, der får besøg af  Dai Ki Haku-udøve-
re i alle aldre. Shihan Ørum står nem-
lig overfor at åbne en klub i hovedsta-
den.  

 Shihan Kurt Ørum bor i Hald Ege 
ved Viborg og er gift med Kirstine 
Ørum. Sammen har de børnene Falk 
og Tor.

Han tog det bedste
Shihan Kurt Ørum opfandt en helt ny kampsport. Erfaringerne bruger 
han til at få udsatte unge på ret køl - ny fylder han 50 år.

Den 13. september 2010 fik Fie Hansen og Steen Krabbe 
Sandholm, Tårngade 22, Struer, en datter. Hun hedder Silje, vejede 
ved fødslen 3420 gram og målte 52 cm. Foto: Lyngsaa Fotografi.


