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LØSNING PÅ OPGAVE NR. 532 
VANDRET: UKULELE, ORDENEN, SPYD, EVT, F, RØRER, YMER, 
RE, LOVENE, DD, RØDE, ELM, GEN, LØSTE, D, IS, UNDE, GEJSTEN 
LODRET FRA OVEN: UOPFYLDELIG, KRY, UDDREV, LE, ENER, 
LEVEREDE, ENTRE, S, ØRER, MODLØSE, NØGENT, ENDEN, MS, 
TUS, DE, J 

PONDUSFROKOSTPAUSEN af Frode Øverli

af Mik / Henrik Rehr

af Henning Gantriis

FERDNAND

LIDENLUND

kurt Ørum (i midten) blev 
forleden hædret med 

den ultimative hæder, da 
han som en af ganske 

få europæere nåede 10. 
dan. det blev markeret 
da grandmaster floyd 

burke (San diego, USa) 
og grandmaster danny 

Chapman (Memphis, USa) 
var på besøg i Viborg.  

Privatfoto

KampKunst
danni kristensen 
dakr@viborgfolkeblad.dk

Viborg: Shihan Kurt Ørum 
har i en menneskealder ar-
bejdet med kampsport og 
kampkunst.

Og nu har han fået det, 
som man kan regne som 
den ultimative internatio-
nale hæder.

Forleden blev han ud-
nævnt til graden 10. Dan, 
hvilket ganske få i Europa 
nogensinde har opnået.

Hæderen blev præsente-
ret for Shihan Kurt Ørum af 
Grandmaster Floyd Burke 
(San Diego, USA) og Grand-
master Danny Chapman 
(Memphis, USA), som begge 
var på besøg hos Dai Ki Haku 

i Viborg for at overvære un-
dervisningen og undervise 
de højst graduerede under-
visere og avancerede elever.

- Det er en helt igennem 
unik bedrift, at gøre sig for-
tjent til denne ultimative 
grad indenfor martial art. 
Hæderen blev tildelt på veg-
ne af Independent Karate 
Schools Association Interna-
tional, og det store netværk 
denne organisation har, der 
tæller alle de største mestre i 
verden indenfor martial art. 
Med hæderen betragtes Shi-
han Ørum nu som en del af 
denne verdenselite, lyder det 
i en pressemeddelelse fra Dai 
Ki Haku.

I talen til Shihan Ørum 
blev hans store evner inden-
for kampkunst, hans per-
sonlighed og livssyn nævnt 

som årsager til at modtage 
udnævnelsen. Med hæde-
ren modtog Shihan Ørum et 
certifikat, samt et bælte i sort 
og rød, der kun må bæres at 
Grandmasters med 10. Dan.

ultimativ international 
anerkendelse til lokal 
kampsports-legende
shihan Kurt Ørum blev forleden udnævnt til graden 10. 
Dan, hvilket ganske få i Europa nogensinde har opnået. 


