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Der var tre små regler at huske på; nemlig at være stille, når instruktør Sensei Torben talte, at passe på hin-
anden og at have det "mega sjovt". Foto: Morten Pedersen

Jonas Juul Kjærsgaard (gul bluse) og Magnus Juhl Karlsen (yderst til højre) syntes, Dai Ki Haku var 
rigtigt sjovt. Foto: Morten Pedersen

Selvforsvar var på
dagsordenen til Dai Ki Haku
Én af kommunens 
ferieaktiviteter er en 
prøvetime hos Dai Ki 
Haku. Og det var så 
sjovt, at nogle af de 
deltagende var klar 
til at komme tilbage 
igen næste onsdag.

Emma Rose Haas
emrha@viborgfolkeblad.dk

VIBORG: Det er ikke alle, der er
heldige at have efterårsferie
denne uge. Men byens børn
har fri, og det betyder, at Vi-
borg Bibliotekerne igen har
koordineret og faciliteret et
stort program af ferieaktivite-
ter i kommunen.

Selvom corona-pandemi-
en har sat et stort "aflyst"-
mærkat på mange af arrange-
menterne, er der stadig mas-
ser af aktiviteter for børn og
familier.

Én af dem er prøvetimen
hos Dai Ki Haku.

Knap 30 børn på mellem
seks og 14 år mødte onsdag
formiddag op i lokalerne på
Marsk Stigs Vej og stillede sig
klar i dojo'en - som trænings-
området hedder - i deres ba-

Onsdag åbnede Dai Ki Haku som 
en del af kommunens ferieaktivi-
teter dørene for børn på mellem 
seks og 14 år. Foto: Morten 
Pedersen

CC
Dai Ki Haku er en 
kampkunst og ikke 
en sport. Vi træner 
ikke til turneringer 
eller konkurrencer, 
for her skal man 
have lov at vokse og 
konkurrere med sig 
selv.
SENSEI TORBEN PETERSEN

re fødder. En håndfuld in-
struktører i grønne klub-trø-
jer tog imod dem.

- Jeg hedder sensei Torben,
sagde Torben Petersen, der
har trænet Dai Ki Haku i 33 år
og bærer den fornemme titel

"sensei". Han fortsatte:
- Kender I det? At være

sensei? Har I set "Ninjago"?
Titlen refererer til en ani-

meret børnefilm, som en stor
portion af børnene var be-
kendt med. Og de fik altså at
vide, at sensei Torben var sen-
sei ligesom filmens sensei
Wu.

Mellem
Siden kampkunstens begyn-
delse i 1983 har man forsøgt
at afholde et sådan "åbent
hus"-arrangement flere gan-
ge årligt, gerne i vinter- og ef-
terårsferien.

Sensei Torben, der har træ-
net Dai Ki Haku i 33 år, fortal-
te, at de åbne arrangementer

er noget, man går op i.
- Kommunen støtter os

som forening, og så vil vi ger-
ne give igen, sagde han og til-
føjede, at det også ofte ender
med nye medlemmer.

I øjeblikket har klubben
130 medlemmer, og det er
både børn og voksne, kvinder
og mænd - selvom mændene
er i overtal.

- Dai Ki Haku er en
kampkunst og ikke en sport.
Vi træner ikke til turneringer
eller konkurrencer, for her
skal man have lov at vokse og
konkurrere med sig selv, sag-
de han.

Og det er ikke kun derfor.
Han mener, børn og unge bli-
ver målt og vejet så rigeligt i

dag, og det behøver de ikke
blive, når de går til Dai Ki
Haku.

Ingen vindere
Det blev da også gjort klart
flere gange, da børnene løb
rundt i dojo'en. Der var spark
og slag mod hinanden, og
mellem de små forsvarsøvel-
ser blev det flere gange genta-
get af sensei Torben, at der in-
gen vindere var, og at man
skulle behandle hinanden or-
dentligt.

- Vi skal lære at være gode
kammerater. Her er vi gode
venner alle sammen, sagde
han og skubbede venskabe-
ligt til de små poder.

To af deltagerne var kam-

meraterne Jonas Juul Kjærs-
gaard og Magnus Juhl Karl-
sen. De er begge 10 år gamle
og går i 4. klasse på Sødalsko-
len i Løvel. De morede sig
begge til Dai Ki Haku, selvom
Jonas havde håbet, at der vil-
le være mere slåskamp.

- Jeg synes, det var sjovt,
sagde Magnus, der især syn-
tes, frontsparket, hvor man
skulle sparke med strakt ben
og fod i en pude, var fedt.

Jonas' mor, Maria Juul Pe-
dersen, fortalte, at deres fami-
lie i alle årene har brugt feri-
eaktiviteterne meget. Men
nu, hvor børnene efterhån-
den var blevet for store til
skattejagter, måtte Dai Ki
Haku prøves.

- Moooor? De træner hver
onsdag, kom Jonas og sagde
til sidst. Han ville nemlig ger-
ne afsted igen.
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