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Lokal kampkunstner hædret

På billedet ses fra venstre: Grandmaster Burke, Shihan Ørum 
og Grandmaster Chapman. Shihan Ørum blev udnævnt til 
graden 10. dan efter 45 års dedikeret virke i Martial Art - den 
højeste anerkendelse man kan få i Martial Art

Hobrovej 335 . 8920 Randers . Tlf. 40 99 55 55

Dannevang Auto

Dannevang Auto  passer på miljøet
•  Vi bruger svanemærket papir og papirsække til affald
•  Sorterer vores affald miljørigtigt
•  Spildolie og -fi ltre sendes til genanvendelse
•  Genbruger arbejdsklude
•  Elektrisk lånebil ved værkstedsbesøg

Bliv grønt kørende
i benzin- og dieselbiler
Du kan gøre dit for at sikre miljøet med din 
benzin- eller dieselbil. 

Hos Dannevang Auto er vi specialister i din bil, 
og vi kan hjælpe din bil til at blive mere grøn

•  Rådgiver til miljørigtig kørsel
•  E+ pakke til miljøoptimering af din bil

Kom ind og hør mere...Det miljørigtige 

værksted i Råsted

Dannevang Auto  
passer på miljøet

Vi ses til en kop 
økologisk 

fairtrade kaffe
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* Gælder kun personbiler

AutoPartner.dk

Inkl. kontrol af minimum 30 ting på din bil, nulstilling af 
serviceindikator, alæsning af fejlkoder, olieilter og op til 

4 liter olie, der passer til din bil

www.cac-certi�ceret.dk

995,-
Kun

*

Normalpris 

op til 1.495,-

AutoPartner – For en sikkerheds skyld

Au2hjul, Randers NØ

Tlf.: 86 44 00 44

Spentrup Auto, Spentrup

Tlf.: 86 47 70 94

Dronningborg Auto, Randers NØ

Tlf.: 86 43 25 21

Gjerlev Autoservice, Gjerlev

Tlf.: 86 47 47 45

FJ Biler A/S, Randers NV

Tlf.: 86 43 77 00

Hornbæk Auto, Randers NV

Tlf.: 86 42 61 60

Rytters Auto, Tjele

Tlf.: 86 45 16 68

Torsdag 15. august var en 
stor dag i Randers Dai Ki 
Haku
Grandmaster Floyd Burke 
(San Diego, USA) og Grand-
master Danny Chapman 
(Memphis, USA) besøgte, 
sammen med Dai Ki 
Hakus grundlægger Shihan 
Ørum, Randers Dai Ki 
Haku, som træner på Oust 
Mølleskolen, for at overvære 
undervisningen og se 
eleverne praktisere Dai Ki 
Haku. I forbindelse med 
besøget fra USA modtog 
grundlægger af Dai Ki 
Haku, Shihan Ørum, den 
højeste anerkendelse man 
kan få i Martial Art. Han 
blev udnævnt til graden 10. 
dan efter 45 års dedikeret 
virke i Martial Art. 

For udenforstående 
kan det måske være svært 
at vide, hvad sådan en 
udnævnelse betyder og 
kræver, men det er ganske 
få i Europa, der har 
opnået denne hæder. Det 
er en helt igennem unik 
og exceptionel bedrift at 
gøre sig fortjent til denne 
ultimative grad indenfor 
Martial Art. Hæderen blev 
tildelt af Grandmaster 
Burke på vegne af 
Independent Karate 
Schools Association og 
det store netværk denne 

organisation har, som 
tæller alle de største 
Mestre i verden indenfor 
Martial Art, som er værd 
at kende - simpelthen 
den absolutte top. Med 
hæderen betragtes Shihan 
Ørum nu som en del af 
denne verdenselite.

Imponerede over 
standarden i Randers
For Randers Dai Ki Hakus 
to ledere Keld og Jesper 
Andersen var det en stor 
ære at få lov at deltage i 
denne ceremoni. Begge 
har fulgt Shihan Ørum 
mellem 33-36 år tæt 
på Dai Ki Hakus start i 
1983 og har været en 
stor del af den udvikling, 
som stilarten har været 
igennem og stadig er.  
Det er også samtidig en 
stor anerkendelse af den 
undervisning og filosofi, 
som begge praktiserer 

i Randers Dai Ki Haku 
og giver videre til både 
børnene og de voksne 
elever.

Begge amerikanske Mes - 
tre udtrykte, at de var  
im ponerede over den høje 
standard, både eleverne 
og Dai Ki Haku under-
visningen havde i Randers 
Dai Ki Haku. Der har altid 
været stor respekt om Dai 
Ki Haku, når udenlandske 
kampkunstnere besøger 
klubben, eller undervisere 
fra Dai Ki Haku drager ud 
i verden for at se andre 
stilarter samt præsentere den 
danske stilart. Alle eleverne 
i Randers Dai Ki Haku fik 
da også en invitation til at 
komme til USA og besøge 
både Grandmaster Floyd 
Burke og Grandmaster 
Danny Chapmans klubber, 
som flere Dai Ki Haku 
udøvere allerede har gjort 
flere gange.


