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Kære trænere, 
kæmpere, 
forældre
Dansk Karate Forbund er stolte af at kunne præsentere 
vores første bog, hvor vi formidler viden og indsigt i 
aldersrelateret karatetræning af børn og unge.

Denne bog handler om hvordan vi forsvarligt træner 
børn og unge i Dansk Karate Forbund. Det har været 
en lang og spændende proces. Bogen har været 
længe undervejs, og de første spirer til det du skal til at 
læse, startede for knap 20 år siden. Denne rejse blev 
påbegyndt helt tilbage i start 00’erne. På det tidpunkt var 
Danmark nærmest fuldstændigt usynlig i international 
sportslig sammenhæng. Hvis vi skal være ærlige, så 
var det lidt af en udfordring for forbundets trænere, at 
stå i en konstant pioneragtig tilstand. Der skulle hele 
tiden startes på et ukendt territorie, for der fandtes ikke 
nogen form for litteratur eller anden beskrevet viden 
om, hvordan træning af børn og unge skulle gribes an. 
Hverken traditionelt eller sportsligt. Til at begynde med 
kunne man kun gisne om, hvad der kom ud af det, der 
blev sat i søen. Men passionen for karate var en kæmpe 
drivkraft og det blev til en udfordring, som mange 
danske trænere tog op. Kræfterne blev forenet. Det 
hårde arbejde bar frugt, og samtidig kom de sportslige 
resultater mangfoldigt i hus, og de er fortsat lige siden.

Den gode udvikling Dansk Karate har haft igennem de 
sidste mange år, har skabt et behov for et sted med 
en samlet viden. Efterspørgslen fra klubbernes side 
om en fælles Dansk Model der kunne bidrage til en 
forbedret træning af børn og unge har været stor. En 
Dansk Model som kunne illustrere tilgange og som ville 
skabe rammen for et fælles sprog. Det var derfor en 
absolut nødvendighed, at få indhentet og beskrevet den 

succesfulde praksis og viden som forbundet har tilegnet 
sig igennem de sidste 2 årtier. Netop for at kvalificere 
vejen tydeligere for både trænere og kæmpere. 
Kommende som nuværende.

Nu er bogen så endelig klar. Vi ønsker, at den skaber 
masser af inspiration til den daglige træning som foregår 
ude i klubberne. Bogen vil ydermere blive anvendt på 
forbundets kurser, og den vil samtidig danne grundlag 
for den organiserede træning i forbundets talent- og 
elitearbejde. De sidste par år har vi brugt mange kræfter 
på at samle forbundets viden et sted. Lige fra egne 
erfaringer til viden baseret på mange internationale 
studier. Alt sammen tilgængeligt til dig - lige her i denne 
bog. 

Tak til alle involverede, som undervejs i tilblivelsen af 
denne bog har bidraget med viden og sparring.

God læselyst og god træning

Dansk Karate Forbund
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Team Danmark udgav i 2005 Aldersrelateret 
Træningskoncept, og siden har vi i Danmark haft et 
stærkt vidensbaseret fundament for at organisere og 
udvikle træning og konkurrence for børn og unge. Og 
med den opdaterede ATK 2.0 træning af børn og unge fra 
2016 arbejder vi efter den nyeste viden på området. 

Dansk Karate har på en måde altid spillet en rolle i 
Aldersrelateret Træningskoncept (ATK), idet, direktør i 
Team Danmark og tidligere karate kæmper, Lone Hansen 
var en af initiativtagerne og forfatterne til Aldersrelateret 
træningskoncept. Det er derfor også på sin plads, at 
karate nu får sin helt egen ATK, hvor karates stærke 
traditioner møder den nyeste viden. 

Unge mennesker er i dag meget målrettede, og deres 
primære motivation for at dyrke sport er, at de hele tiden 
udvikler sig. Det betyder, at der bliver stillet store krav 
til kvaliteten af træningen og de øvrige aktiviteter, de 
bliver tilbudt. For at kunne levere høj kvalitet er det en 
forudsætning at have den rigtige viden til rådighed, og i 
bogen her, er der samlet alt den nyeste og bedste viden 
om alle de områder, der har betydning for at skabe et 
godt og bæredygtigt talentmiljø, hvor det enkelte talent 
kan trives og udvikle sig over mange år. 

Forord 
ATK for Karate

Bogen kan læses i sin helhed, eller man kan vælge at 
dykke ned i de enkelte områder. Uanset er det håbet, at 
bogen vil finde vej ind i mange dojo’er og være med til 
at udfordre og forbedre det lokale talentarbejde i hele 
Danmark.

Det har været en stor fornøjelse at være en del af 
udviklingen af karates nye ATK. Jeg håber, at rigtig 
mange vil blive inspireret til at tage et kig ind i deres egen 
praksis, og at bogen vil være stedet, hvor man kan blive 
udfordret og finde inspiration og metoder til at udvikle 
børn og unge til gode karatekæmpere og mennesker.

Rigtig god læselyst og træning

Peter Jensen
Talentudviklingskonsulent
Team Danmark
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Forfattere
ALLAN KJÆRSGAARD 
Allan har været en kæmpe drivkraft på kumiteområdet 
for dansk karate. Som cheftræner for Greve Karate Klub 
siden 2002 har han udviklet en utrolig konkurrencedygtig 
og vindende tilgang til hele det taktiske område, som har 
bragt mange ungdomsmedaljer til Danmark til både EM 
og VM. Af andre primære kompetencer kan nævnes det 
sportspyskologiske område og organisationsudvikling. 

Allan har en lang baggrund i traditionel goju-ryu karate 
og har arbejdet for DKarF først som talentcentertræner, 
så landstræner og endelig som sportschef. Allan er 
meget dedikeret og helhedsorienteret i sin tilgang 
til alle arbejdsopgaver og udfordringer. Konstant 
søger han at dygtiggøre sig og søge viden og har 
gennemført både Diplomtræneruddannelsen hos DIF og 
Sportschefuddannelsen hos Team Danmark. Allan giver 
100 % og forlanger 100 % - det smitter af på alle omkring 
ham.

MERITTER:
-  Cheftræner og formand Greve Karate siden 2002
-  Gradueret 4. Dan Okinawa Goju Ryu Karate do og 5. 

Dan WKF
-  Sportschef DKarF siden 2017
-  Landstræner DKarF Kumite 2010-2015
-  Talentcenter Træner Kumite DKarF 2007-2009
-  Uddannet Diplomtræner 2011-2012
-  Sportschefuddannelse i Team Danmark 2017-2018
-  Undervist i Karate på fuld tid siden 2007

TEJS DAMKJÆR
Tejs Damkjær har mange års erfaring som landstræner 
for det danske Kata landshold. Hans høje og 
professionelle trænerniveau viste sig blandt andet ved 
den fornemme top 5 placering ved senior VM i Paris i 
2012. Et resultat som anses for at være et af de bedste 
for Danmark i Kata disciplinen.

Som forbundets uddannelsesansvarlig har Tejs siden 
2003 vejledt, undervist og uddannet dygtige trænere. 
Desuden har han arbejdet som fagansvarlig på DIF 
diplomtræneruddannelser igennem 12 år.

Med udgangspunkt i sit speciale i anaerob testning, 
har Tejs med sin grundige, systematiske og analytiske 
tilgang, skabt ny og styrket viden for den fysiske træning 
i Dansk Karate Forbund.

Til daglig er Tejs cheftræner for Itosu-kai Dragør. Her er 
disciplin, tradition og historie et velkendt mantra for Tejs 
og alle omkring ham. Karatens respektfulde kultur er en 
tilgang han fører med sig, uanset hvor end han er.

MERITTER:
-  Cheftræner Itosu-Kai Karate Dragør siden 1997
-  Gradueret 6.dan Itosu-ryu Karatedo og 6.dan WKF
-  Uddannet cand. scient. idræt humanfysiologi fra 

Københavns Universitet 2003 med speciale i anaerob 
testning af kata

-  Fagansvarlig for fysiologi, træningslære og 
træningsplanlægning på Diplomtræneruddannelsen 
under DIF 2003-15

-  Undervist på Politiskolen i Brøndbyøster i selvforsvar, 
magtanvendelse og fysisk træning 2003-13

-  Uddannelsesansvarlig for DKarF siden 2002
-  Landstræner Kata DKarF siden 2010
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Talentudvikling 
og specialisering
Forfatter Tejs Damkjær

Kapitel 2

Der er taget udgangspunkt i Team Danmarks ATK 2.0
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DKARF'S TALENT-OG ELITESTRATEGI
”Målet for talentudvikling i Danmark er at skabe atleter på 
højeste internationale seniorniveau. Ungdomsresultater 
må aldrig blive selve målet for talentudviklingen, og en 
dygtig talentudviklingstræner skal ikke måles på antallet 
af ungdomsmestre, han har trænet, men på hans evne 
til at arbejde langsigtet og udvikle talenter som senere 
bliver verdensklassesenioratleter.”

Ovenstående citat er fra ATK 2.0. Team Danmark og 
DIF har i samarbejde udarbejdet et ”Værdisæt for 
Talentudvikling i Dansk Idræt”. De har udvalgt 5 værdier, 
som skal gennemsyre deres arbejde med talentudvikling. 
Det er formuleret med inspiration fra de olympiske 
værdier samt FN’s børnekonvention. 

I 2019 vedtog DKarF en talent- og elitestrategi med 
følgende mission og vision:

MISSION 
Vi er sat i verden for at forøge Danmarks 
muligheder for at opnå verdensklasseniveau. 
Vi tror på, at vi kan blande os med de bedste 
i verden inden for WKF disciplinerne Kata og 
Kumite. Det gør vi ved at skabe en rød tråd 
igennem en langsigtet udvikling - som giver 
optimale vilkår for vores talenter og atleter.

VISION 
Dansk Karate Forbund skal være kendt for at 
have den højeste ekspertise i Danmark inden 
for WKF konkurrencedisciplinerne Kata og 
Kumite. Dansk Karate Forbund skal være en 
informations- og inspirationskilde, og være det 
sted medlemsklubber, trænere og udøvere går 
hen for at finde det bedste partnerskab inden 
for talent- og eliteudvikling i disse discipliner.

DE 5 VÆRDIER
Kulturbærer
Vi har rødder i en imponerende historisk kultur. Vores 
karateverden bringer et helt særligt kodeks med 
sig, som ikke ses i samme omfang i nogen anden 
sportsgrene. Dette gør os ganske unikke. Talent- og 
elitearbejdet i Dansk Karate Forbund skal fremstå med 
respekt for den sport, vi dyrker, og med en forankring 
i de traditioner vi kommer fra, samtidig med at der er 
plads til vores udvikling. Den enkelte klub skal kunne 
identificere sig med forbundet, og se sig som en del af 
et større virke. Især når man - sammen med forbundet 
- indgår i en proces om at udvikle det enkelte talent. 
Når talentet kommer til et vist punkt og skal til at lægge 
sin træningstid i et kraftcenter, skal klubben kunne føle 
medejerskab. I denne del handler det ikke kun om, at 
vi skal dyrke talentet, det handler også om, at klubben 
kan se sig som en del af den kultur, som talentet 
videreudvikler sig i.

Ansvarlighed
Dansk Karate Forbunds talent- og elitearbejde 
handler om mennesker. Der ligger en forventning til 
os som forbund om at støtte en langsigtet udvikling 
med hensyntagen til det hele menneske. Vores 
strategi understøtter livet som atlet med uddannelse 
(Dualcareer). Vi tager ansvar, når vi skaber relationer, 
målsætninger og sammenhæng i hverdagen. 

Professionalisme
Der arbejdes professionelt med at varetage og håndtere 
fremtidens talent- og elitearbejde fagligt, organisatorisk 
og menneskeligt samt med anvendelse af eksterne 
partnere såsom eksperter. De danske klubber ser 
talentarbejdet og eliteudviklingen i forbundet som et 
kvalitetsstempel. Her er en direkte indgang til den bedste 
viden med en stigende ekspertlig tilgang til individet, 
som rækker længere end blot til en motionssport. 
Forbundet har viden om, hvad der sker på højeste niveau. 
Forbundet tilbyder uddannelse. 



12

Kapitel 2

Talentudvikling og specialiseringKarate ATK

Åbenhed
Vi vil give vores medlemmer mere åbenhed i forhold til at 
vidensdele og få inspiration af hinanden. Dansk Karate 
Forbund vil appellere til, at vi åbner dørene for hinanden 
og skaber indsigt i hinandens metoder, så vi bliver 
dygtigere i fællesskab. Atleterne skal fortælle deres 
historier videre til den næste generation, om hvordan 
de har fået det hele til at hænge sammen, og hvilke 
udfordringer de møder på deres vej.
Omverdenen skal også mærke åbenhed. Dansk Karate 
Forbund vil gå forrest om at fortælle alle de fantastiske 
historier, der er om talent- og elitearbejdet, om atleterne, 
om sejre og nederlag. 

Fællesskab
Vi skal gøre det her sammen. Fællesskabet har stor 
betydning, og vi ønsker at samles mere og træne mere 
sammen. Vi gør det for lidt, bliver der sagt. Vi skal rejse 
sammen, udvikle os sammen, skabe en fælles identitet 
og se ens ud i tøjet. Hvad enten det er som et socialt 
aspekt eller et sportsligt aspekt, om det er for mange 
eller for få individer - så træder der tydeligt et stort behov 
frem i fællesskabets tegn. 

SPECIALISERING
Et meget omdiskuteret punkt er, om karateudøvere 
skal træne både kata og kumite, og om hvorvidt det 
traditionelle modarbejder det sportslige. Det første, man 
er nødt til at anerkende, er, at klubber og stilarter har 
forskellige målsætninger, traditioner og idealer. Disse kan 
man ikke stille spørgsmålstegn ved. Nogle klubber synes 
måske det er vigtigt ikke at konkurrere, andre har som 
primært mål at konkurrere. Nogle klubber har den filosofi, 
at man skal træne og konkurrere i både kata og kumite, 
andre tillader fokusering på én disciplin. Hvis en klub har 
den filosofi, at man gerne vil fremelske karateudøvere, 
som er lige dygtige til begge discipliner, er det ene og 
alene klubbens ret at skabe denne målsætning. 

Hensigten med forbundets ATK er IKKE at 
fortælle trænerne, hvad formålet med deres 
klubber er!

Dansk Karate Forbund har oplevet mange dygtige atleter, 
som har en traditionel baggrund, og mange dygtige 
atleter som ikke har en traditionel baggrund. Nogle 
kumitekæmpere på højeste plan træner stadig kata 
og tilsvarende for katadisciplinen. Der kan derfor ikke 
spores et mønster i retning af, at det er en forhindring at 
have traditionel baggrund eller træne begge discipliner. 
Tilsvarende kan man heller ikke udlede, at det er en 
forudsætning. 
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For at komme til tops i enhver konkurrenceform 
bliver atleten nødt til at træne det nødvendige antal 
timers specialiseret træning med konkurrencen som 
formål. Man kan således ikke komme i tops i kata 
ved udelukkende at træne kumite eller omvendt. 
Problemstillingen kan optræde, hvis der er begrænset 
tid til at træne andre ting end netop disciplinen. Ganske 
få atleter lykkes i at mestre flere sportsgrene eller 
discipliner på højeste niveau, men de er undtagelsen, 
som bekræfter reglen. Hvis man fx anbefaler 6 gange 
specialiseret træning om ugen som landsholdskæmper 
og dertil hørende fysisk træning, skal atleten så også 
træne 6 gange specialiseret træning i den anden 
disciplin? Og samme antal timer traditionel træning? 

Vi anbefaler 4-6 gange karate om ugen 
med tilhørende fysisk træning op til 4 
gange ugentligt til landsholdskæmpere 
som maksimal træningsmængde til 
verdensklasseseniorer.

Disse træningsformer står selvfølgelig ikke alene. Der er 
cross-over effekter både mellem disciplinerne og mellem 
det traditionelle og det sportslige, men det vil nok 
alligevel blive et meget stort antal træningstimer. Enhver 
ansvarlig træner bør være meget opmærksom på det 
samlede træningsbillede for atleten og sikre, at man ikke 
presser dem ud i overbelastningsskader. 

Så vores samlede anbefalinger er i korte træk, at det 
er vigtigt, at klubben gør sig overvejelser om hvilken 
profil, de ønsker for deres udøvere i forholdet til det 
sportslige og det traditionelle og i forholdet til kata/

kumite. Hvis man ønsker et bestemt niveau, er man 
nødt til at dedikere det nødvendige antal specialiserede 
træningstimer for at opnå dette niveau. Derudover 
kan man fylde udøverens træningsuge med anden 
træning, så længe det ikke overstiger anbefalingerne for 
træningsmængde i forhold til udøverens alder.

TALENT I ET BIOLOGISK PERSPEKTIV
•	 Talentrekruttering handler om at rekruttere udøvere, 

som har særlige evner inden for sporten, men som 
endnu ikke dyrker den. Dette er der ikke tradition for i 
Danmark.

•	 Talentidentifikation handler om at udpege talenter, 
som allerede er i sporten. Dette er den primære 
metode i Danmark.

Begge metoder bygger på antagelsen om, at talent er 
delvist biologisk og er observerbart/målbart i den tidlige 
del af karrieren for det trænede øje eller ved hjælp af 
testning/screening. 

Der er lavet en del undersøgelser på hvilken kropstype, 
som er mest fordelagtig i kata og kumite. Den 
amerikanske psykolog Sheldon fremlagde i 1940erne tre 
overordnede kropstyper:

Ektomorfisk kropstype er kendetegnet ved 
smalt og højt skelet, lange arme og ben
Endomorfisk kropstype er kendetegnet ved at 
være lav og tæt bygget, korte arme og ben
Mesomorfisk kropstype er kendetegnet ved at 
være atletisk, muskuløs og proportionel

Vejen til succes - 3 scenarier

 = Primær konkurrencedisciplin

 = Sekundær konkurrencedisciplin

 = Traditionel karate

Investeringsårene
16-20 år

Specialiseringsårene
12-15 år

Prøveårene
8-11 år

2. scenarie 3. scenarie1. scenarie
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Adskillige studier viser, at kumitekæmpere som 
hovedregel primært er ektomorfiske/mesomorfiske, 
mens katakæmpere er endomorfiske/mesomorfiske. 
Elitekæmpere i kumite har længere arme og ben end 
gennemsnittet, og for begge grupper gælder det, at 
internationale atleter har en mere udpræget kropstype 
end de nationale atleter samt større muskelmasse 
(62+66+173). Der er typisk regionale forskelle, fx 
fandt man en i et studie mere endomorfisk profil hos 
sydamerikanske kæmpere (163). Et studie af kroatiske 
kadetter viser, at en mere endomorfisk/mesomorfisk 
kropstype giver større stævnesucces hos pigerne end 
den klassiske ektomorfiske/mesomorfiske hos drengene 
(81). 

Andre måder at beskrive kropsbygning på er via BMI og 
fedtprocent. BMI (Body Mass Index) er vægten divideret 
med højden i 2. potens. Jo tungere du er i forhold til 
en given højde, jo højere BMI. Det betyder, at både 
muskuløse og overvægtige personer vil have et højere 
BMI.

BMI på mandlige karateudøvere viser værdier, 
som ligger inden for middelområdet 20-25

(3+75+79+80+91+115+131+144+175+194). Der er 
færre studier på kvinder. Her ligger de i den lavere 
del af middelområdet (115+175). For de serbiske 
seniorkæmpere på landsholdet var der ikke forskel på 
BMI for kata og kumite (91). 

Data på fedtprocentsmålinger viser, at de fleste studier 
finder, at mandlige seniorkæmpere ligger på 10-15 
% (3+13+58+75+131+152+153). Studier af japanske 
og tunesiske kæmpere har vist lavere tal på 7-8 % 
(76+175+179). Data på kvinder viser fedtprocenter på 
20-25 (58+175+179). 

En række kroatiske forskere har siden 2006 udgivet 
en række videnskabelige artikler om hvilke motoriske/
fysiologiske egenskaber, der allerede i en tidlig 
alder giver succes i karate. De har testet over 200 
kadetkæmpere i en række basale test (styrke, 
smidighed, spring, kast, agility, reaktion, sprint), 
specifikke test (hastighed af stød, parader, spark samt 
funktionel agility), vurdering af kvaliteten af deres 
karateteknikker samt deres resultater til stævner. 

Karateudøvere klarer sig bedre end 
gennemsnitspopulationen på en lang række 
test, og er derudover tungere/tidligere udviklet.

Hos drengene er det primært evnen til at udvikle 
eksplosiv kraft, som er afgørende for de specifikke 
test og for deres stævneresultater. Hos de lidt yngre 
drenge på 11-12 år det hastigheden af isolerede, simple 
teknikker (som bageste hånd), der giver succes, mens 
det hos drenge på 13-14 år er evnen til at kombinere 
(fx forreste-bageste hånd) eller lave mere komplekse 
teknikker (som cirkelspark), der giver succes. Det 
indikerer, at drenges biologiske forudsætninger for 
at skabe eksplosiv kraft og omsætte den til hurtige 
karateteknikker er en vital parameter. Jo ældre de bliver, 
jo vigtigere er det, at de gennem karatetræningen kan 
omsætte den til kombinationer og mere komplekse 
bevægelser. Hos pigerne er der ingen klar egenskab, 
som træder frem, her hænger egenskaberne i høj grad 
sammen. Piger, som er gode på den ene test, er som 
regel også gode på de andre test. For pigerne er det 
altså allround biologisk talent, som fører til succes 
(81+85+86+87).

Hos kroatiske seniorkæmpere var det 
eksplosiv styrke og koordination, der førte til 
hastighed på karateteknikker og funktionel 
agility, som igen gav kvalitet i teknikkerne, 
der førte til succes ved stævner. Evnen til 
at lave hastighed på bevægelser i flere 
retninger var vigtig, og når man målte på deres 
kropsdimensioner, var det muskelmasse, 
højde samt lange arme/ben, lav fedtprocent 
og brede skuldre, der førte til stævnesucces 
(19+83+84).

Det biologiske perspektiv kan også omfatte ting 
som personlighedstræk. Et italiensk studie viser, 
at karateudøvere som vinder, scorer højt på 
personlighedstræk som selvtillid, lyst til at afprøve og 
satse samt følelsesmæssig stabilitet. Tabere scorer højt 
på angst, usikkerhed og konfliktskyhed, og lå højt på 
niveauer af stresshormonet cortisol (141). Et engelsk 
studie bekræfter, at vindere har en psykologisk profil, 
der er i overensstemmelse med et godt mentalt helbred 
med undtagelse af én parameter – vindere scorer 
højt på ”anger” = vrede (180). ”Anger” kan ses som et 
aspekt af vindermentalitet (en positiv vrede) og påvirker 
kroppens alarmberedskab gavnligt i kampsport. Et 
studie med trænede karateudøvere viste, at de havde 
bedre reaktionsevne og flyttede sig mere præcist 
væk fra angreb, hvis de havde højt stress, end hvis de 
havde lavt stress (193). Karate og kampsport generelt 
har klare fordele af vores naturlige kampinstinkter, 
og netop kampsports rolle som en erstatning for de 
ældgamle manddomstest og ritualer for maskulinitet er 
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noget den danske professor i idrætshistorie og gamle 
landsholdskæmper i judo, Hans Bonde, har skrevet 
mange artikler om (21). I Dansk Karate Forbund arbejder 
vi ikke målrettet med personlighedstest, og det er ikke et 
redskab til selektering til vores talent- og elitearbejde. 

Det er helt tydeligt, at der de senere år 
er kommet mere fokus på det sports-
psykologiske samt træningsmiljøet, og at 
DKarF bliver mere og mere opmærksomme på 
andre faktorer end blot resultater og biologisk 
talent.

Vindermentalitet, som måske kan kobles på 
personlighed, er et spændende område, og vi kan 
sagtens nikke genkendende til de nævnte studier i 
praksis.

Fordelen ved at benytte sig af det biologiske perspektiv 
er tydelig – man fokuserer sine ressourcer på atleter 
med potentiale til langsigtede resultater. Det virker - men 
kun delvist og bedst i individuelle sportsgrene - hvor de 
antropometriske/fysiologiske parametre spiller størst 
ind på arbejdskravet. Her passer karate delvist ind, så 
det har bestemt potentielt værdi for os, selvom det 
aldrig vil kunne stå alene. Der vil altid være individer, hvis 
talent først manifesterer sig sent eller som starter i en 
forholdsvis sen alder. 

Som positivt eksempel på talentidentifikation kan 
nævnes, at 79 % af samtlige danske badmintonspillere, 
som har vundet medalje ved OL, VM eller All-England 
2005-15, har taget medalje ved U15 DM. Her giver 
det altså i en vis udstrækning god mening, at man 
kigger på dem, der præsterer tidligt. Som negativt 
eksempel kan nævnes fodbold. Af samtlige 40 spillere i 
bruttolandsholdstruppen til kvalifikationen til VM 2014, 
var det kun 33 % af disse, som havde været på U16 
landsholdet. Her var der altså lav sammenhæng mellem 
tidlige præstationer og senere succes. Der foreligger 
ingen data på danske karateudøvere til sammenligning, 
men det kunne være et interessant studie. De to 
eksempler er med til at understrege, at det typisk er 
sværere at talentidentificere i holdidrætter. Da karate 
er en individuel idrætsgren, kunne talentidentifikation 
godt have værdi for os, men det ville kræve en 
forudgående analyse af de nuværende seniorkæmperes 
ungdomsresultater.

Hvis man tidligt vælger at selektere talenter og give 
dem ekstra ressourcer, er det nødvendigt, at man først 
forstår, at talent er multidimensionelt. Historien er fuld af 

eksempler på udøvere, som tidligt i karrieren scorede lavt 
på en eller flere parametre, men kompenserede ved at 
score højt på andre. For eksempel blev basketballspiller 
Michael Jordan - på trods af sine andre færdigheder - 
sorteret fra til collegeholdet som 17-årig, fordi han kun 
var 175 cm høj. Men så voksede han 20 cm over de 
næste 2 år, blev optaget som sidsteårsstuderende og 
endte med at blive en af sportens helt store profiler Det 
ville derfor være katastrofalt, hvis man i hans tilfælde 
helt havde lukket døren for ham for tidligt på grund af en 
enkelt antropometrisk faktor.

Man bør også tænke på, at sporten udvikler sig – og at 
man ikke kan forudsige retningen. Hvis man først topper 
sidst i 20’erne, er det jo ikke sikkert, at det, som giver 
resultater nu, også gør det om 10 år!

Et overset begreb er ”relativ alderseffekt”. I NHL 
(verdens bedste ishockey liga) fandt man, at 4 gange så 
mange af spillerne var født i 1. kvartal som i 4. kvartal. 
Det skyldes, at stævnestrukturen var opbygget stringent 
efter årgange. Og dem, som var født i 1. kvartal, var jo 
konstant ¾ år ældre end dem, som var født i 4. kvartal 
fra samme årgang. De var altså ikke større talenter – 
men stævnestrukturen gjorde, at den favoriserede dem, 
fordi fysisk udvikling er så vigtig i ishockey. Men når man 
er 25 år, betyder det ikke noget hvilken måned, man er 
født i, for så er effekten jo væk. Og så har man måske 
mistet mange store talenter undervejs. 

Derfor anbefaler Team Danmark, at man som 
minimum inddeler sine klasser efter årgange, 
og ikke slår årgange sammen. For jo større 
aldersspænd, der er i klassen, jo større fordel 
har dem, som har fødselsdag på det rigtige 
tidspunkt.

Talent
Antropo-
metriske	
faktorer

Fysiologiske	
faktorer

Kulturelle/	
miljømæssige	

faktorer

Sociologiske	
faktorer

Psykologiske	
faktorer

Motoriske/	
tekniske	
faktorer

Figur 1: Talent er et multidimensionelt begreb.(Team Danmarks ATK 2.0)
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Inden for karate er det oplagt at tænke, at det også her 
er en fordel at gå tidligt i puberteten og have fødselsdag 
på det rigtige tidspunkt. Et stort kroatisk studier viser, 
at de lidt tungere kadetter (ikke tung som i kraftig, 
men som i udviklet) klarer sig bedre i næsten alle test, 
uanset om det er basale motoriske test, specifikke 
karatemotoriske test eller teknisk bedømmelse af karate 
(82). Og det efterlader talentudvikling i karate med en 
udfordring: Hvordan sikrer vi, at vi ikke favoriserer dem, 
som går tidligt i puberteten, når man samtidigt ved, at 
det i kumite er en fordel at have lange arme og ben samt 
være høj, og at den kropstype oftere ses hos dem, som 
går sent i puberteten? 

Udfordringen ligger konkret i, at de kæmpere, som 
går tidligt i puberteten, klarer sig bedre i kadet- og 
juniorårene og måske derfor har større motivation og 
oftere bliver udtaget til landshold og EM/VM, men måske 
i sidste ende som voksne seniorer ikke har den bedste 
kropsbygning?

 Mange trænere har tendens til at 
overvurdere deres egne evner inden for 
talentidentifikation. Det bliver nemlig tit en 
selvopfyldende profeti. Det skyldes, at de 
udøvere, de tidligt vælger ud og giver ekstra 
opmærksomhed, delvis bliver gode på det 
grund af udvælgelsen/opmærksomheden og 
ikke deres talent.

Havde andre været valgt ud, kunne de måske være 
blevet lige så gode. Dette er ikke for at sige, at de 
dygtige danske karatetrænere ikke kan udpege talent, 
de kan bare ikke gøre det hver gang og præcist nok i 
alle tilfælde. Flere af de kæmpere fx på U21 plan, som 
har taget medalje til EM eller VM, var ikke nogen af de 
kæmpere, man inden mesterskabet eller et par år tilbage 
ville have spået en chance.

Man skal derfor have de negative konsekvenser af 
talentidentifikation for øje:
• Hvis man vælger nogle fra for tidligt, kan de miste 

motivationen, hvilket er uheldigt, hvis de ikke er blevet 
identificeret korrekt eller hvis de udvikler talentet 
sent.

• Det høje forventningspres ved at blive udråbt som 
talent tidligt kan blive for stort et pres.

• Unge udøvere, som tidligt bliver sendt til store klubber, 
kan blive taget ud af sociale fællesskaber, der måske 
for dem kan være afgørende for deres motivation på 
langt sigt.

TALENT I ET PSYKOLOGISK PERSPEKTIV
• Denne vinkel tager udgangspunkt i, at det er 

træningen, som er den primære faktor for succes. Jo 
bedre og hårdere træning, jo mere succes.

• Da motivation, viljestyrke og drivkraft er de vigtigste 
egenskaber bag træningstimerne, bliver denne vinkel 
kaldt det psykologiske perspektiv, fordi det ikke er 
baseret på fysiologiske egenskaber.

”10.000 timers intensiv og koncentreret træning er 
nødvendigt for at excellere”. 

Denne 10.000-timers regel har ”plaget” sportsverdenen i 
en årrække. Ophavsmand er Anders Ericsson, som havde 
undersøgt, hvor mange timer de bedste violinister havde 
trænet. Reglen er stærkt problematisk, og man er i dag 
gået væk fra den og dens fejlagtige tolkninger. 10.000 
var et gennemsnit – nogle blev mesterspillere efter 
kun 3.000 timer, mens andre ikke nåede niveauet efter 
25.000 timer. 

Studiet blev brugt til at afblæse jagten på det ”magiske 
talent” og i stedet fokusere på træning, hvilket kan være 
fornuftigt nok i sig selv. Ericsson var fortaler for en tidlig 
specialisering (fra 8-9 år), hvorefter der skulle pumpes 
enorme træningsmængder og ekspertviden i disse 
udøvere, indtil de bedste var tilbage. 

Tidlig specialisering med enorme 
træningsmængder er blevet anvendt med 
succes i store nationer som Kina, Rusland og 
Japan og kan ikke forkastes som udviklingsvej, 
hvis en tilstrækkelig stor talentmasse er 
til stede. Denne model har dog også en af 
de største dropout-procenter på grund af 
overbelastningsskader (som følge af ensidig 
belastning) og reduceret trivsel og motivation.

Studiet er senere blevet afprøvet i en række komplekse 
sportsgrene som ishockey og baseball. Her havde 
eksperterne trænet 3.500-5.000 timers målrettet 
træning, men det var ikke antallet af træningstimer, der 
adskilte de bedste fra de næstbedste – det var i stedet 
mængden af selvorganiseret og legende træning. Det 
giver stof til eftertanke, for det betyder måske også, at 
trænerne skal give plads til, at talenterne selv kan træne 
ekstra på eget initiativ. Dette kan trænerne facilitere 
ved at lade dojoen være åben for selvtræning på faste 
tidspunkter og ved ikke at maksimere udøvernes 
træningsplan – for så er der ikke forsvarligt plads til 
selvtræning uden risiko for overtræning.
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Team Danmark angiver på baggrund af en 
række studier 2 primært forskellige veje til 
toppen:
1. Elitepræstationer gennem tidlig specialisering – 

karakteriseret ved en stor mængde bevidst, målrettet 
træning og med fokus på én sport.

2. Elitepræstationer gennem afprøvning – her træner 
udøveren flere sportsgrene med stor mængde 
selvorganiset legende træning i prøveårene 6-11 
år, gående mod investeringsårene fra fyldt 16 
år hvor atleten udelukkende koncentrerer sig om 
sin specifikke disciplin og laver store mængder 
målrettet træning. Mellemårene (11-16 år) kaldes 
specialiseringsårene, hvor antallet af sportsgrene 
snævres ind og der er en vis balance mellem målrettet 
træning og selvorganiset, legende træning.

Et studie af danske eliteatleter på tværs af sportsgrene 
viste, at næsten ingen passer præcis på en af 
ovennævnte modeller. 

Flere roere havde fx haft en meget sen indgang til roning, 
men havde trænet meget målrettet træning i deres 
tidligere træning. De havde altså kun oplevet den samme 
slags træning, men fra forskellige sportsgrene. 

Bemærkelsesværdigt var det, at de bedste 
faktisk havde trænet mindre målrettet træning 
end de næstbedste i specialiseringsårene 11-
16 år – men at de i de primære investeringsår 
fra 16 år trænede mere end de næstbedste. 
Det kunne derfor tyde på, at der i Danmark er 
en tendens til, at de atleter, man forsøger at 
træne ”for meget” i specialiseringsårene, ikke 
slår igennem på seniorniveau.

De fleste af de bedste danske atleter har dog ikke været 
igennem en fase, hvor deres træning primært var baseret 
på selvorganiseret, legende træning – det meste af deres 
træning har været styret af klubben/træneren. 

Anbefalingerne fra Team Danmark er helt sikkert, at man 
giver udøverne en bred motorisk platform i de tidlige år – 
enten ved at lade dem gå til flere sportsgrene eller også 
ved at have stort fokus på alsidig træning og ikke kun 
med de færdige teknikker for øje. Det gør dem i stand 
til at udvikle sig over mange år, mindsker risikoen for 
belastningsskader og øger motivationen. 

Team Danmark fraråder også, at man for snævert kigger 
på resultater i en for tidlig alder (U15). For i de fleste 

Figur 2: DMSP - Developmental 
Model of Sport Participation 
(tilpasset efter Côté, J. m. fl. 
2007). (Team Danmarks ATK 
2.0)
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sportsgrene vil det næsten altid ubevidst favorisere 
dem, som er tidligt udviklet – og man risikerer derfor at 
hægte de udøvere af, som er sent udviklet, men som 
måske har et lige så stort eller større potentiale. Der 
er et generelt behov i alle sportsgrene for alternative 
konkurrenceformer, som i højere grad belønner andre 
færdigheder end de normale konkurrenceformer. 

TALENT I ET MILJØPERSPEKTIV
• Denne vinkel tager udgangspunkt i, at det er 

træningsmiljøet, der kan forklare, hvorfor nogle 
udvikler sig til eliteatleter, mens andre ikke gør.

• Her fokuserer træneren ikke kun på atletens træning, 
men på hele set-uppet - inklusive det som sker i 
atletens liv uden for træningen.

• Nøgleord er ordentlig kommunikation omkring 
klubbens filosofi og praksis, integreret indsats mellem 
uddannelse, træner og familie, langsigtede strategier 
og fokus på atletens liv som helhed.

En række casestudies fra dansk eliteidræt har 
identificeret en række fællestræk hos de succesfulde 
miljøer. Fx er det ofte en fejl, at man niveauinddeler i 
for høj grad. Det kan ske, når klubben laver elitehold, 
hvor de bedste og de næstbedste bliver adskilt. Det 
giver isolation, og man forklejner den sociale faktor bag 
atleternes motivation. Det kan også ske, hvis talenter 

fra mindre klubber rykker til større klubber, hvor de skal 
bruge mange timer på transport og bliver fjernet fra et 
fællesskab. 

Et andet område er rollemodeller. Det giver langsigtet 
succes og skaber de bedste udøvere, at man tør stille 
krav om, at de bedste skal give til de næstbedste og 
være rollemodeller for dem. ”I de gode miljøer skaber 
man rammerne for erfaringsudveksling, og det kan være 
lige så lærerigt for de erfarne eliteatleter at dele viden, at 
skulle sætte ord på tavse færdigheder og blive tvunget til 
at reflektere over, hvordan de selv er blevet gode”.

Forskellige trænere styrker atleterne. I gode 
miljøer giver den ansvarlige træner plads til, at 
atleterne møder forskellige trænere.

Studier med danske eliteudøvere viser, at de typisk har 
oplevet 2 typer nøglepersoner i deres udvikling. Den 
ene er en langvarig og dyb relation til en træner eller en 
anden nøgleperson, og denne person interesserer sig 
også for atleten som menneske. Den anden type er en 
mere kortvarig relation, og har måske bidraget som en 
øjenåbner for hvilken vej, atleten skulle udvikle sig. Det 
kan også være, at en ekstern træner har givet en unik 
faglig inspiration eller har været en motivator, der trådte 
ind på det rigtige tidspunkt.
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Fysiologisk 
udvikling, krav 
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Kapitel 3

Der er taget udgangspunkt i Team Danmarks ATK 2.0 og Danmarks Idrætsforbunds udgivelse "Optimal Træning"
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I ATK 2.0 er der en række figurer, der sammenfatter den 
viden, som foreligger omkring træning af børn og unge.
Figurerne tager højde for både køn og alder. 

Bogen understreger dog, at udøvere responderer meget 
forskelligt på den samme træning. Dette skyldes både 
forskelle i deres nuværende præstationsevne samt deres 
trænérbarhed, som illustreret nedenfor. 
Det bliver også pointeret, at det sagtens kan give mening 
at integrere træningselementer, som måske ikke giver 
optimal fysiologisk respons, med pædagogiske og 
psykologiske bevæggrunde. Det kan til tider både øge 
motivationen, gøre atleterne klar til senere træning og 
træne det, som de ”voksne” træner. Man skal dog ikke 
tro, at man kan fremme deres udvikling ved så hurtigt 
som muligt at lade dem træne voksentræning.

Hovedtrækkene er:
•	 Grundlæggende motorik og bevægemønstre samt 

smidighed bør trænes meget før puberteten.
•	 De andre fysiske parametre er mest trænérbare under 

og efter puberteten.

Kigger man mere specifikt på de fysiske parametre 
gælder følgende (se figur 4):
•	 Smidighed: Kan trænes fra tidlig alder.
•	 Aerobt: Er gradvist mere og mere trænérbart fra 

præpubertet til postpubertet.
•	 Styrke: Den neurale del af styrkeudviklingen kan 

trænes fra tidlig alder, mens selve muskeltilvæksten 
først kan påvirkes, når det mandlige kønshormon 
topper under puberteten. Vi anbefaler, at man træner 
styrketræning med egen kropsvægt i dojoen, fra man 
starter i tidlig alder som ikke-organiseret træning.

•	 Anaerobt: Er først en lille smule trænérbart fra 
pubertetens start. Den største effekt på området 
er i de sene pubertetsår, når muskelmassen er 
kommet på. Børn adskiller sig fra voksne ved at 
være ”metabolic non-specialists”. Det betyder, at 
programmer for enten det aerobe eller anaerobe 
rammer begge områder lidt, hvilket betyder, at 
intensiteten og hyppigheden af programmet spiller en 
større rolle end selve programmets udformning . 

Figur 3. Hvad er talent? ATK 2.0
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Figur 4. Udarbejdet af Søren Smedegaard. (Team Danmarks ATK 2.0)
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Figur 5. Udvikling af power. ATK 2.0
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Udviklingsstige - fysisk træning

Senior verdensklasseatlet +21 år

Senior eliteatlet +21 år

U21 bruttotrupatlet 18-20 år

Junior A-kæmper 16-17 år

Kadet B-kæmper 14-15 år

Talentcenter 12-13 år

10-11 år moderat stævnerutine

8-9 år lav stævnerutine

Karate-
træning

Smididheds-
træning

Aerob 
træning

Styrke-
træning

Anaerob 
træning

FYSIOLOGISK UDVIKLING
Som figuren her viser, udvikler de fysiologiske systemer 
sig i forskellig hastighed. Kropsvæksten flader lidt 
ud efter de første 5-6 år, indtil puberteten nås. Her 
indtræder vækstspurten og kønsmodningen med stor 
effekt på både energisystemer og muskeludvikling. 
Hjernen og de neurale systemer er færdigvokset meget 
tidligt, mens fx immunforsvaret faktisk når et højere 
niveau lige inden puberteten i forhold til det voksne 
niveau . 

Da der er tydelige forskelle i børns kropsbygning i de 
respektive sportsgrene, har det ført til spekulationer 
omkring indvirkningen af træning på vækst i al 
almindelighed. Der er intet belæg for, at træning påvirker 
børns vækst negativt, som det fx var frygtet i ballet og 
gymnastik. 

Børn tenderer til at vælge idrætsgrene, hvor 
deres kropsbygning giver succes, og det er 
forklaringen på de forskelle i kropstyper, man 
observerer.

Enhver træner, som arbejder med børn og unge, vil kunne 
drage fordel af at kende de underliggende mekanismer 
for vækst og udvikling. Både fordi det gør en træner i 
stand til at påvirke udøverne med den rigtige træning 

Figur 6. Scammons vækstkurve for systemisk vækst. 
Væksten for hver struktur er udtrykt som procent af 
den totale tilvækst imellem fødsel og 20-årsalderen. 
Figuren er omtegnet fra Harris, J.A. (1930). ATK 2.0
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på de tidspunkter, hvor udbyttet er størst, men også for 
at forstå selve udviklingens indflydelse på præstationer. 
Derudover vil unormal udvikling også lettere kunne 
spottes. 

Da karate startede i Danmark, var der ikke tradition for 
at undervise børn. Karate var primært for voksne. Hvis 
børn fik lov at træne i klubben, blev de i stor udstrækning 
undervist efter de samme metoder som de voksne. 
Tidligere landstræner, Lone Hansen, var en af de første, 
som introducerede specialiseret undervisning af børn 
på forbundsniveau med oprettelse af talentcentre 
for den yngre målgruppe. Lone sensei er den største 
first-mover, Dansk Karate Forbund har haft på at koble 
sin naturvidenskabelige idrætsuddannelse på den 
traditionelle karatetræning. Gennem sin mangeårige 
karriere blev landsholdet udsat for en lang række 
fysiologiske test og individuelle træningsprogrammer for 
styrke, kredsløb og anaerobt arbejde med henblik på at 
optimere deres sportslige præstationer.

Her er lidt facts om vækst:
•	 Voksenhøjden kan ret præcist bestemmes ud fra 

højden i 2-års alderen samt forældrenes højde 
og barnets køn. Dog kan fx lav fødselsvægt og 
spædbarnsfedme påvirke voksenhøjden. 

•	 Vækstens maksimale hastighed (under puberteten) 
kaldes PHV = Peak Height Velocity. Jo senere man går 
i puberteten, jo mindre bliver PHV. Pigers PHV ligger 
i gennemsnit 2 år før drenges PHV, og drenge har 
en større PHV end piger. Drenge bliver i gennemsnit 
højere end piger, fordi de vokser mere, inden de 
rammer puberteten, og fordi vækstspurten hos dem 
er kraftigere. Der er dog store individuelle udsving i 
dette. Således er det ikke unormalt, at piger kan være 
helt færdigvokset som 14-årige og drenge først som 
20-årige. 

•	 Muskelmassen øges ens i piger og drenge indtil 
puberteten med cirka 0,6 % årligt. Hos drengene øges 
muskelmassen årligt med 29 % under puberteten. 
Hos pigerne flader stigningen i muskelmasse ud under 
puberteten, mens fedtmassen stiger.

•	 Før puberteten vokser lemmerne mere end 
overkroppen, mens det omvendte gælder under 
puberteten. Derfor vil børn, som går tidligt i 
puberteten, tendere til at ende med en stor overkrop 
og korte lemmer. Omvendt vil ”sene modnere” tendere 
til at have kort overkrop og lange arme og ben. 
Dette har faktisk ret spændende konklusioner for 
karateudøvere. For alt andet lige vil en kropsbygning 
med lange arme og ben være en fordel i kumite, 
mens det modsatte gælder i kata. Det betyder, at 

dem, som går tidligst i puberteten, vil ende med 
en kropsbygning, der favoriserer kata og omvendt. 
Det problematiske ligger i, at de udøvere, som går 
tidligt i puberteten (og som ender med at have en 
kropsbygning til kata), under selve puberteten vil 
opleve, at de bliver bedre til kumite og dårligere til 
kata end deres jævnaldrende. For når puberteten for 
alvor indtræder, forringes motorikken, samtidig med 
at de høje niveauer af testosteron er fordelagtige i 
kumite (16).

•	 Fysisk træning påvirker ikke væksten negativt, heller 
ikke styrketræning. Dog kan et for lavt energiindtag 
over længere perioder hæmme væksten, blandt andet 
gennem en forsinket pubertet. Det er især ekstremt 
vægtfokuserede idrætter som gymnastik, dans og 
ballet, som er i farezonen. 

”Menstruationsforstyrrelser medfører lavt 
indhold af de kvindelige kønshormoner 
østrogen og progesteron, der begge 
er afgørende for opbygningen af kalk i 
knoglerne til og med 25-årsalderen. Derfor er 
menstruationsforstyrrelser koblet til en øget 
risiko for lave mængder af knoglemineraler og 
medfølgende øget risiko for stressfakturer”.

OVERORDNEDE FYSISKE ARBEJDSKRAV
Det er essentielt at fastslå arbejdskravene til karate 
for at kunne planlægge det optimale træningsprogram 
frem mod verdenstoppen. Når man har etableret 
arbejdskravene til allerhøjeste seniorniveau, kan man 
trinvis vælge i hvilken rækkefølge og hastighed, de 
forskellige egenskaber skal introduceres og udvikles. 
Specielt når det aldersrelaterede element skal 
inkorporeres i en træningsplan, kræver det specialiseret 
viden om, hvornår hvilke egenskaber er trænérbare for 
børn og unge.

Der er store ligheder mellem kata og kumite med hensyn 
til fysiske arbejdskrav og derfor også til den fysiske 
træning. De vil derfor blive gennemgået i samme kapitel, 
og forskelle og ligheder blive belyst undervejs hvor det 
findes nødvendigt.  
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Fysisk træning af børn og unge er generelt sværere 
at dokumentere end for voksne. Det betyder ikke, at 
forskerne er i tvivl om, hvorvidt den fysiske træning 
virker, men da børns generelle udvikling også spiller ind 
på deres præstationer, er det lidt sværere at sige helt 
præcis hvor meget træning, der virker hvornår, hvor 
meget og hvordan. Der er også et etisk aspekt af studier 
på børn, som begrænser hvilke studier, der kan udføres.

Der er ingen skudsikker metode til at fastslå 
arbejdskravene. Herunder følger de væsentligste 
metoder:
1. Test eliten og subeliten. Hvis alle verdensmestre har 

et højt kondital, kan man med stor sandsynlighed 
konkludere, at det kræver et højt kondital at blive 
verdensmester. Derfor har det stor værdi at teste 
og finde studier af eliten. Ved at sammenligne 
kontrolgrupper med begyndere, øvede og eksperter 
inden for karate kan man belyse, hvor afgørende 
egenskaber er, og ikke kun udlede hvilke som skal 
trænes for at nå toppen, men også hvilket udbytte 
karatetræning i sig selv medfører. Hvis en egenskab 
er høj hos subeliten og helt i top hos den øverste elite, 
kan man gætte kvalificeret på, at denne egenskab er 
afgørende for at nå verdenstoppen. Hvis den er lige 
høj hos både elite og subelite, er egenskaben vigtig 
at opnå til et vist niveau (bench mark), hvorefter 
yderligere forøgelse af kapaciteten tilsyneladende ikke 
er afgørende. Som altid er det vigtigt at forholde sig 
kritisk til studier, bruge sin teoretiske baggrundsviden 
samt snakke med dygtige trænere, så man ikke 
fejlkonkluderer. Hvis der fx i en idræt ikke har været 
tradition for at supplere med styrketræning, vil man 
ikke finde høje styrkeværdier hos eliten, med mindre 
idrætten i sig selv udvikler styrken. Og så vil det være 
en forkert cirkelbevisførelse at konkludere, at styrke 
ikke er et vigtigt arbejdskrav.

Træningsplanlægningens grundelementer

En træningsplan skal være en kurs hen imod et arbejdskrav. Hvis man kender atleternes individuelle styrker og 
svagheder (kapacitet), kan man bruge det som udgangspunkt for sin træningsplan.

Nuværende kapacitet Arbejdskrav
Træningsplan

2. Foretag målinger under konkurrencer eller simuleret 
konkurrence. Ved at måle arbejdsintensiteten i form 
af puls, iltoptagelse og mælkesyre sammenholdt med 
arbejdstid og forhold mellem arbejde og pause kan 
man estimere arbejdskravet til energiomsætningen. 
Bevægelsesmønsteret og typen af bevægelser 
(eksplosive/kontrollerede) samt antallet af 
gentagelser og belastningen er vigtige parametre. 
Flyttes der en tung, tung ydre vægt, kræver det mere, 
end hvis byrden er let. Tilsvarende kræver det mere 
styrke for benmusklerne at flytte hele kroppen end 
for overkroppens muskler, hvis den kun skal flytte 
armene. 

3. Sammenlign evt. med andre idrætter, som har 
relevante lighedstræk. For karates vedkommende 
kunne det fx være taekwondo eller andre 
kampidrætter. Det kunne også være æstetiske 
idrætter som dans eller gymnastik til visse dele af 
konkurrencekata, atletik til afsæt, badminton til agility 
osv.

4. Snak med dygtige trænere inden for idrætten. Det 
er vigtigt at få den praktiske trænervinkel med, når 
man skal analysere studier og tolke på dem. Nogle 
gange er data svære at omsætte til praktik, og 
informationsmængden er tit så stor, at det kræver 
en træners input at sortere og finde det relevante 
frem i studiet. En alarmklokke skal lyde, hvis de 
teoretiske anbefalinger er i modstrid med den 
etablerede trænerverden. Der er dog også masser af 
eksempler på, at den praktiske idræt lærer nye ting fra 
forskermiljøets teoretiske tilgang, så en kombination 
af teoretisk og praktisk viden er det optimale, når en 
idræt skal analyseres. 
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Karakterskala til arbejdskrav
Skalaen går fra 1-5 med 5 som det højeste. Som det 
kan læses i skemaet, betyder en højere karakter, 
at egenskaben er vigtig for præstationen. Man kan 
naturligvis ikke direkte måle egenskabernes vigtighed, 
men som tommelfingerregel anser vi et 5-tal som en 
helt afgørende egenskab, hvor hver eneste forbedring vil 
kunne omsættes direkte til bedre resultater. Et eksempel 
kunne være det tekniske niveau i kata. Et 4-tal er ofte en 
”benchmark”-egenskab. Det betyder, at den bør trænes 
op til et vist niveau, hvorefter en yderligere forbedring 
ikke vil give resultater. Det kunne fx være kondital i 
kumite. Et 3-tal er ofte en egenskab, som måske er 
platform for andre egenskaber som maksimal styrke i 
kumite eller hvor egenskaben ikke øger præstationen, 
men trækker den ned hvis den er utilstrækkelig (fx 
smidige skuldre i kata). 1- og 2-taller bliver der ikke taget 
højde for i en træningsplan, og kun i sjældne tilfælde vil 
et 2-tal være en begrænsende faktor.

Skala arbejdskrav
Karakter Forklaring Eksempel

5
Afgørende 
egenskab

Taktik kumite

4 Vigtig egenskab
Anaerob kapacitet 

kata

3 Middel egenskab
Maksimal styrke 

kumite

2 Perifer egenskab

1
Uvæsentlig 
egenskab

Overordnede arbejdskrav
Fysik Teknik Taktik Psyke

Kata 4 5 4 5

Kumite 4 4 5 5

Styrkekrav
Eksplosiv styrke Maksimal styrke Muskelmasse Styrkeudholdenhed

Kata 5 4 3 4

Kumite 5 3 2 4

Aerobe og anaerobe krav
Aerob Anaerob

Effekt Kapacitet Effekt Kapacitet

Kata 3 2 2 4

Kumite 4 3 4 4

Krav smidighed
Skuldre Ryg Hofte Ankel

Kata 3 3 5 5

Kumite 4 4 4 4
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FYSISK TESTNING I KARATE
Dansk Karate Forbund har udviklet et vejledende 
testskema for udøvernes fysiske niveau. En beskrivelse 
af øvelser kan findes på forbundets hjemmeside. 
Testskemaet er kønsopdelt, og der er anbefalinger til 
hvilket niveau inden for den enkelte øvelse, en udøver 
bør have. Anbefalingerne er opdelt i kata/kumite, vægt 
og alder, så det både er tilpasset de disciplinspecifikke 
arbejdskrav samt de aldersrelaterede træningsplaner.

De første skemaer viser den generelle karakterskala, 
som gælder både kata og kumite. Der er inddelt efter 
køn og vægt. 

Her er skalaen inddelt i 3 vægtklasser. Det skyldes, at der 
er fysiologiske fordele/ulemper ved høj/lav kropsvægt, 
fx:
•	 2400 m: Her er det en fordel med en lav kropsvægt
•	 400 m: Ingen justering
•	 Squat 5RM: Her er det en fordel med høj kropsvægt
•	 Bænkpres 5RM: Her er det en fordel med høj 

kropsvægt
•	 Split: Ingen justering

Vægtklasserne er tænkt som seniorinddelinger. Så hvis 
man som U14 kæmper skal bruge skemaet, skal man 
”gætte” på, hvordan man ender som seniorkæmper, 
hvilket selvfølgelig er behæftet med usikkerhed. Der 
er selvfølgelig også stor forskel på at veje 76 kg og 95 
kg, så det anbefales, at man kigger på skemaerne med 
sund fornuft. Alligevel giver det god mening at have 
en vægtinddelt karakterskala, da kropsvægten spiller 
kraftigt ind på flere af testene. Inddelingerne er ment 
som en guideline og ikke en facitbog.

Det skal også understreges, at det ikke anbefales, at 
atleten stopper eller giver slip på sin fysiske træning, når 
et givent niveau er nået. Det er minimum anbefalinger og 
er tænkt som et redskab, der kan give en idé om, hvor 
man ligger fysisk.

De næste skemaer er opdelt på disciplin samt alder og 
viser hvilket niveau, det anbefales at have som minimum 
på de respektive alderstrin. 

Kata 2400 m 400 m Squat 
5RM

Bænkpres 
5RM

Split

5 U18

4 +21 +21 +21 U16

3 U18 U21 U21 U21 U14

2 U16 U18 U18 U18 U12

1 U14

Kumite 2400 m 400 m Squat 
5RM

Bænkpres 
5RM

Split

5

4 U18 +21 U18

3 U16 U21 +21 +21 U16

2 U14 U18 U21 U21 U14

1 U18 U18 U12
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Mænd 
testskala

2400 m 400 m Squat 5RM Bænkpres 5RM Split

-67 kg -75 kg +75 kg -67 kg -75 kg +75 kg -67 kg -75 kg +75 kg -67 kg -75 kg +75 kg -67 kg -75 kg +75 kg

5 8’00 8’30 9’00 1’00 1’00 1’00 140 kg 160 kg 180 kg 90 kg 100 kg 110 kg 100 % 100 % 100 %

4 8’30 9’00 9’30 1’03 1’03 1’03 120 kg 140 kg 160 kg 80 kg 90 kg 100 kg 99 % 99 % 99 %

3 9’00 09’30 10’00 1’06 1’06 1’06 100 kg 120 kg 140 kg 70 kg 80 kg 90 kg 98 % 98 % 98 %

2 9’30 10’00 10’30 1’09 1’09 1’09 80 kg 100 kg 120 kg 60 kg 70 kg 80 kg 97 % 97 % 97 %

1 10’00 10’30 11’00 1’12 1’12 1’12 60 kg 80 kg 100 kg 50 kg 60 kg 70 kg 96 % 96 % 96 %

Kvinder 
testskala

2400 m 400 m Squat 5RM Bænkpres 5RM Split

-55 kg -61 kg +61 kg -55 kg -61 kg +61 kg -55 kg -61 kg +61 kg -55 kg -61 kg +61 kg -55 kg -61 kg +61 kg

5 9’30 10’00 10’30 1’10 1’10 1’10 105 kg 120 kg 135 kg 45 kg 50 kg 55 kg 100 % 100 % 100 %

4 10’00 10’30 11’00 1’14 1’14 1’14 90 kg 105 kg 120 kg 40 kg 45 kg 50 kg 99 % 99 % 99 %

3 10’30 11’00 11’30 1’18 1’18 1’18 75 kg 90 kg 105 kg 35 kg 40 kg 45 kg 98 % 98 % 98 %

2 11’00 11’30 12’00 1’22 1’22 1’22 60 kg 75 kg 90 kg 30 kg 35 kg 40 kg 97 % 97 % 97 %

1 11’30 12’00 12’30 1’26 1’26 1’26 45 kg 60 kg 75 kg 25 kg 30 kg 35 kg 96 % 96 % 96 %

Eksempel 1: Mandlig kumiteudøver som er lille af 
bygning og kan forventes at kæmpe i de mindre 
vægtklasser:
•	 2400 m: Målet er karakteren 4, som svarer til 8’30 

min., der bør nås som U18. Kravene starter som U14 
med 9’30 min. og U16 som 9’00 min.

•	 400 m: Målet er karakteren 4, som svarer til 1’03 min., 
der bør nås som +21. Kravene starter som U18 med 
1’09 min. og U21 med 1’06 min.

•	 Squat 5RM: Målet er karakteren 3, som svarer til 100 
kg, der bør nås som +21. Kravene starter som U18 
med 60 kg og U21 med 80 kg.

•	 Bænkpres 5RM: Målet er karakteren 3, som svarer til 
70 kg, der bør nås som +21. Kravene starter som U18 
med 50 kg og U21 med 60 kg.

•	 Split: Målet er karakteren 4, som svarer til 99 %, der 
bør nås som U18. Kravene starter som U12 med 96 %, 
U14 med 97 % og U16 med 98 %.

Eksempel 2: Kvindelig kataudøver som er stor af bygning:
•	 2400 m: Målet er karakteren 3, som svarer til 11’30 

min., der bør nås som U18. Kravene starter som U14 
med 12’30 min. og U16 som 12’00 min.

•	 400 m: Målet er karakteren 4, som svarer til 1’14 min., 
der bør nås når som +21. Kravene starter som U18 
med 1’22 min. og U21 med 1’18 min.

•	 Squat 5RM: Målet er karakteren 4, som svarer til 120 
kg, der bør nås som +21. Kravene starter som U18 
med 90 kg og U21 med 105 kg.

•	 Bænkpres 5RM: Målet er karakteren 4, som svarer til 
50 kg, der bør nås som +21. Kravene starter som U18 
med 40 kg og U21 med 45 kg.

•	 Split: Målet er karakteren 5, som svarer til 100 %, der 
bør nås som U18. Kravene starter som U12 med 97 %, 
U14 med 98 % og U16 med 99 %.

STYRKE 
Styrketræning er både præstationsforbedrende 
og skadesforebyggende. Specielt når puberteten 
indtræder og musklerne bliver stærkere (samtidig 
med at træningsmængden øges), er der øget 
risiko for, at karatetræningen i sig selv kan give 
overbelastningsskader. Når man når et højt atletisk 
niveau, bliver akutte skader også en større risiko. Derfor 
anbefales det, at man supplerer sin karatetræning med 
styrketræning.

Kroppens evne til at udvikle kraft er afhængig af mange 
ting: Den neurale aktivering, muskelsammensætningen 
af røde (udholdende) og hvide (eksplosive) muskelfibre 
samt muskelmassen som nogle af de vigtigste 
parametre. Muskelfibersammensætningen er genetisk, 
men både nervesystem og muskelmasse kan trænes. 
Muskelfibre kan enten være type 1 (røde/langsomme/
udholdende), type 2a (hvide/eksplosive/let udholdende) 
eller 2b (hvide/meget eksplosive/meget lidt udholdende). 
Træning og inaktivitet kan godt ændre på forholdet 
mellem type 2a og 2b, men ikke mellem type 1 og 2.

Når man skal vurdere hvilken styrketræning, der skal 
udføres, skal man undersøge hvilket arbejdskrav, 
idrætten stiller på styrkeområdet. Dernæst skal et 
optimalt krav tage individuelt udgangspunkt i en given 
udøvers nuværende styrkekapacitet. Måske er en udøver 
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allerede stærkere i forsiden end bagsiden. Slutteligt 
skal den erfarne styrketræningsvejleder være dygtig til 
at monitorere styrketræningens effekt på sin udøver. 
Måske reagerer udøveren forskelligt på forskellige 
øvelser eller tilgange til styrketræning. Hvis der er 
stilstand over for lang tid trods ihærdig styrketræning, 
bør man ændre noget.

Styrkekvaliteter
Forskellige sportsgrene stiller forskellige krav til 
styrke. Nogle kræver stor muskelmasse, andre stor 
muskeludholdenhed eller maksimal styrke. Karate 
stiller først og fremmest krav til eksplosiv styrke. I 
benene er maksimal styrke også vigtigt, og en generel 
styrkeudholdenhed er nødvendig for at træne lange pas 
med kvalitet. 

Hvis muskelkraft bruges som speeder til at overvinde 
en ydre modstand som tyngdekraften, en vægtstang 
eller til at flytte dele af kroppen, bruger man begrebet 
koncentrisk styrke (hvor musklen forkortes under 
aktivering).

Excentrisk styrke bruges, når musklen forlænges under 
kraftudvikling og agerer som bremse (som når man 
lander efter et hop, laver forspænding eller skal bremse 
et spark).

Isometrisk/statisk styrke bruges, når musklen udvikler 
kraft, uden der er bevægelse, fx hvis man skal stå i en 
dyb stilling.

Eksplosiv styrke 
•	 Evnen til at udvikle kraft på kort tid bruges, når 

bevægelser skal være eksplosive, og/eller når 
der er meget kort tid til kraftudvikling. Træning af 
den eksplosive styrke giver også øget maksimal 
styrke, men ikke nødvendigvis en stor stigning i 
muskelmasse. Kan måles ved fx at måle acceleration, 
tophastighed, power/effekt eller tidsforbrug ved 
eksplosive bevægelser, hvis man ikke direkte har 
udstyr som kan måle kraftudviklingen. Kast og spring 
vil også fortælle om en persons eksplosive kvaliteter. 

Maksimal styrke 
•	 Er nødvendig når der skal udvikles stor acceleration 

og der samtidig er tilstrækkelig lang tid for musklen 
til at opbygge høj kraftudvikling - typisk når en stor 
masse skal flyttes. En høj maksimal styrke giver et 
godt fundament for den eksplosive styrke. Træning af 
maksimal styrke giver i sig selv også øget eksplosiv 
styrke og øger desuden muskelmassen. Derfor skal 
kumitekæmpere og andre atleter, som konkurrerer i 
vægtklasser, være opmærksomme på mængden af 
denne træning. Testning af maksimal styrke foregår 
tit som 1-RM eller 5-RM, hvis man ikke har adgang 
til at teste maksimal kraftudvikling under en statisk 
bevægelse (isometrisk).  

Muskelmasse
•	 Muskelmasse er sjældent et arbejdskrav i sig selv, 

men jo større muskelmasse, jo større maksimal styrke 
alt andet lige, så muskelmasse bruges til at danne 
basis for maksimal styrke og derved eksplosiv styrke. 

Kraft

Tid

300 ms

Styrketræning

Den maksimale styrke er forøget

Når der udføres tung, eksplosiv styrketræning 
kombineret med karatetræning, vil et løft af kurven også 
øge den eksplosive styrke
 
Når kurven løftes, vil styrkeudholdenheden også 
automatisk forbedres, da en given belastning vil udgøre 
en mindre relativ belastning, når maksimal styrke øges

Hvis muskelmassen øges, vil det øge den maksimal 
styrke og derved muligheden for eksplosiv styrke. 
Styrkeudholdenheden vil også øges. 

Under stød og spark har musklerne 
kun kort tid til at trække sig 

sammen, og evnen til at udvikle 
hurtig kraft er i højsædet

Den eksplosive styrke er 
forøget, da hældningen er 
blevet stejlere på kurven
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Træner man for at øge muskelmassen, giver det både 
øget maksimal styrke og øget styrkeudholdenhed, 
og både træner og atlet skal være opmærksomme 
på den vægtforøgelse, der følger med, når man 
bruger forøgelse af muskelmasse for at forbedre 
platformen for maksimal og eksplosiv styrke. Test af 
muskelmasse foretages ved at beregne fedtfri masse, 
fx ved at foretage hudfoldsmålinger som beregner 
fedtprocenten, ved at måle omkreds af fx arme og 
ben eller ved direkte at tage muskelbiopsier, der måler 
diameteren på de enkelte muskelfibre. Når vi vokser, 
bliver muskelfibrene både længere og tykkere. Når 
vi styrketræner, bliver de kun tykkere (hvilket øger 
kraftudviklingen). De røde/udholdende og de hvide/
eksplosive muskelfibre er som udgangspunkt lige 
stærke, men de hvide fibre har større vækstpotentiale 
end de røde.

Styrkeudholdenhed 
•	 Bruges når et bestemt kraftniveau skal holdes i 

lang tid eller hvis en kraftkrævende bevægelse 
skal gentages mange gange. Specifik træning af 
styrkeudholdenhed vil typisk også medføre en 
moderat forøgelse af muskelmassen. Testning 
af styrkeudholdenhed består i hvor lang tid, et 
kraftniveau kan holdes (fx planke eller statisk ben) 
eller som i maksimalt antal repetitioner af en lav 
belastning (armstrækninger, mavebøjninger).

Acceleration, hastighed og power
Newtons 2. lov dikterer, at:  

KRAFT = MASSE * ACCELERATION

Hvis en stor masse skal accelereres eller en masse skal 
have høj acceleration, kræver det stor kraftudvikling. 
Som grundregel kan man derfor udlede, at jo større 
maksimal styrke, jo større acceleration, men dette 
gælder ikke altid. Hvis musklerne har meget kort tid til 
kraftudvikling (fordi bevægelsen er lille eller fordi byrden 
er meget let), kan man ikke udnytte sin høje maksimale 
styrke. Derfor er det kun eksplosiv styrke, som er 
afgørende. Fx vejer armen jo mindre end benet. Derfor 
har musklerne, der skal accelerere armen, kortere tid til 
kraftudvikling, end musklerne der skal accelerere benet. 

Udover de fysiologiske forudsætninger for at skabe 
acceleration gennem maksimal styrke, er det også 
nødvendigt at besidde en ”teknisk” hurtighed. Den 
består i at kunne koordinere bevægelserne tilstrækkeligt 
hurtigt uden forsinkelser og unødvendig spænding. 

Derfor ser man atleter, som er i stand til at lave meget 
hurtige bevægelser uden tilsyneladende at have en 
stor maksimal styrke. De er hurtige på det motoriske/
koordinationsmæssige plan og kan udnytte dette til 
hastighed, hvor der ikke skal flyttes en stor masse (fx 
ved håndteknikker).

Både ”Strength” og ”Speed” er nævnt som underpunkter 
til ”Athletic performance” i WKF katareglerne fra 2020.

Hvis man laver forspænding ved først at lave en 
modsatrettet bevægelse, får musklen ekstra tid til 
kraftudvikling og kan derved skabe større acceleration 
(og tophastighed i sidste ende, hvis bevægelsen ikke 
gøres mindre eller kortere). Når musklen bliver forlænget, 
vil strækrefleksen være med til at øge den efterfølgende 
sammentrækning. Dette udnyttes fx ved blokeringer, 
hvor hånden først føres ind foran kroppen og så udad 
eller ved fx optræk til spark, hvor benet først bøjes ved 
knæet lige inden det skal strækkes ud. 

Hvis man påfører acceleration over tid, skaber man 
hastighed:

ACCELERATION * TID = HASTIGHED

Vælger man derfor at lave store bevægelser, kan man 
opnå større tophastighed med den omkostning, at 
bevægelsen tager længere tid at udføre. 

Begrebet power bliver ofte anvendt i sammenhænge, 
hvor det er uklart, om der i virkeligheden menes 
eksplosiv styrke, maksimal styrke, anaerob effekt eller 
en blanding af dem alle. 

Det engelske ord ”power” (på dansk ”effekt”) måles 
i watt (j/s) på samme måde som aerob eller anaerob 
effekt:

POWER (EFFEKT) = KRAFT * HASTIGHED 

Både det aerobe og det anaerobe energisystem har en 
maksimal effekt (power) = en maksimal ydeevne. Der er 
stort overlap mellem eksplosiv styrke og den anaerobe 
effekt, og det kan være svært at adskille de to ting i 
præstationer. Hvis man fx måler hvor meget power, der 
kan udvikles ved en given kontraktionshastighed, vil 
det tal være et direkte resultat af hvor meget kraft, der 
kan udvikles i bevægelsen. Samtidig skal musklerne jo 
forsynes med energi, og hvis man ser hvor meget power, 
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der kan udvikles ved 3-5 sekunder maksimal sprint på et 
cykelergometer, vil testresultatet fortælle noget om den 
anaerobe effekt. 

Man kan ikke altid sige, hvor meget eksplosiv styrke 
kontra anaerob effekt spiller ind på resultatet. Derfor 
skal man være forsigtig med at give en høj karakter 
i arbejdskravet til anaerob effekt, når man ser gode 
power-målinger, fordi eksplosiv styrke tit kan være årsag 
til de gode resultater.

Så power er et fint testningsredskab, idet atleter 
vil blive bedre til at udvikle power/effekt ved høje 
kontraktionshastigheder (lette belastninger), hvis de 
udvikler den eksplosive styrke.  

ØGET EKSPLOSIV STYRKE = ØGET POWER

STYRKEUDVIKLING HOS BØRN OG UNGE
Et omfattende review-studie på styrketræning påviste, 
at:

Styrketræning for børn både er effektivt og sikkert, 
hvis det bliver superviseret.

Studiet blev udført som et modsvar på de myter, som 
verserede i miljøet – at styrketræning skulle være 
skadeligt for børn. Siden da har en række studier 
understøttet den initiale konklusion – at styrketræning 
ikke er skadeligt. Det er tværtimod en effektiv trænings-
metode selv for børn, hvis det udføres forsvarligt.

Muskelmassen øges lineært (og ens) hos piger og 
drenge indtil puberteten. 

Figur 2a
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Så flader muskelmassen ud for piger, mens fedtmassen 
øges en anelse. Hos drengene sker en kraftig stigning 
i muskelmasse, som kan relateres til stigningen i 

testosteron. Disse forandringer afspejles i præstationer, 
fx stående længdespring.Stående længdespring

Cm

Alder (år)

220

200

180

160

140

120

100

80
171615141312111098765

Drenge

Piger

Forsøg med børn viser store fremgange i muskelstyrke 
som resultat af organiseret styrketræning. Det fører 
til forbedrede idrætspræstationer og en lavere 
skadesrisiko. I modsætning til voksne ser man ikke 
store stigninger i muskelmasse, fordi det mandlige 
kønshormon testosteron kun har lave værdier før 
puberteten. I stedet kan fremgangen tilskrives øget 
neuralt drive og bedre koordination. Et øget neuralt 
drive vil kunne udnyttes i andre bevægelser (og til dels 
muskler).

ARBEJDSKRAV STYRKE
Der er store ligheder i det muskulære arbejdskrav til kata 
og kumite. I skemaet kan man se de specifikke krav til de 
forskellige styrkekvaliteter.

Styrkekrav
Eksplosiv 

styrke
Maksimal 

styrke
Muskel-
masse

Styrkeud-
holdenhed

Kata 5 4 3 4

Kumite 5 3 2 4

Benstillinger: Det kræver tilstrækkelig maksimal 
styrke i benene at stå i dybe, krævende stillinger. Det 
er musklerne omkring hofteled, knæled og ankelled, 
som holder stillingen. Kumitekæmpere står i stort set 
den samme kampstilling kampen igennem (tilpasset 

Figur 7. Fedtfri masse. ATK 2.0

Figur 8. Stående længdespring. ATK 2.0
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den enkelte kæmper), mens man i kata har en håndfuld 
basisstillinger plus en række stillinger, som anvendes 
mere sjældent. Jo dybere stilling man står i, jo mere 
ugunstige arbejdsforhold vil musklerne få, og jo 
større vil den relative belastning være for dem. Når en 
muskel strækkes mere end 20 % ud over sin naturlige 
udgangslængde, vil den gradvist kunne udvikle mindre 
og mindre kraft. Derudover har musklerne deres 
maksimale moment i en given optimal ledvinkel, som er 
forskellig fra muskel til muskel. I karates benstillinger er 
vi tit langt fra disse optimale ledvinkler. I kata er der krav 
til statisk styrke, mens der i kumite er en gråzone mellem 
statisk og dynamisk arbejde. De mange gentagelser 
stiller derudover krav til styrkeudholdenhed. 

Forflytninger: Det kræver primært eksplosiv styrke 
omkring hofteled, knæled og ankelled at flytte sig 
hurtigt. Til en vis grad kræver det også maksimal styrke, 
for når byrden er tung (hele kropsvægten), tager det 
musklerne længere tid at opbygge det nødvendige 
kraftniveau, og så begynder maksimal styrke at 
kunne blive en begrænsning. Det er både vigtigt med 
koncentrisk og excentrisk styrke i kata og kumite. I kata 
er der tydelige markeringer, når stillingen skal bremses, 
og i kumite kræver det bremsekraft, når man skal 
overføre kraften fra benene til armene og når man skal 
stoppe sin fremdrift eller søge retur. Det er vigtigt med 
en vis corestyrke for at kunne holde overkroppen i ro, 
når man bevæger sig eksplosivt. Corestyrke er desuden 
vigtig for alle rotationer omkring egen akse. 

Håndteknikker: Det kræver eksplosiv styrke at lave 
hurtige håndteknikker. Koncentrisk styrke når de skal 
sendes afsted og excentrisk når de skal bremses (kata) 
eller trækkes tilbage (kumite). Styrken er primært 
påkrævet i skulderled og albueled. Men der kan også 
være stor aktivitet i skulderblade, underarme, håndled 
og rygsøjle (core). I kata skal formen omkring rygsøjlen 
oftest være stationær, men bevægelsen startes tit i 
hofte/core, og der sker mange små forspændinger 
og eksplosive ryk omkring rygsøjlen undervejs i 
bevægelsen. I kumite er arbejdet omkring rygsøjlen 
mere dynamisk, og teknikker bliver tit afleveret, mens 
rygsøjlen er roteret og endda bøjet let forover eller 
bagover. Styrkeudholdenhed er meget relevant, når der 
udføres mange teknikker. 

Spark: Det kræver eksplosiv styrke på samme måde 
som ved håndteknikker. Hofteled, knæled og ankelled 
er dem, der udfører sparkene med en høj grad af 
aktivering omkring core. Da benene er tungere end 
armene, vil det kræve maksimal styrke til en vis grad 

i musklerne omkring hoften, specielt hvis det udføres 
fra en meget ”tung” position. I begge discipliner kan 
styrkeudholdenhed også være en faktor. I kumite kan 
det være en direkte konsekvens af, at udøveren udfører 
mange spark. Det er sjældent, at en kata indeholder 
nok spark til at kræve styrkeudholdenhed direkte, men 
når det i begge discipliner kombineres med de store 
krav til benstillinger og forflytninger, vil sparkene tit 
skulle udføres fra en situation, hvor der er stor træthed i 
musklerne i forvejen. 

Hop: Her menes der spring fra kata og ikke bounce-
bevægelser eller afsæt fra kumite. Hop i kata kræver 
eksplosiv/maksimal styrke omkring hofteled, knæled og 
ankelled. Det kræver koncentrisk styrke i afsættene og 
excentrisk styrke i landingerne.

Kast og fejninger: Disse komplekse bevægelser kræver 
eksplosiv koncentrisk styrke i en lang række af kroppens 
muskler afhængig af den konkrete teknik. Maksimal 
styrke er væsentlig, når hele modstanderens krop skal 
flyttes, fx hvis han står tungt og stritter imod.

Det er afgørende at forstå, at karatetræning i sig 
selv IKKE giver den nødvendige styrke

Test af karateudøveres maksimale styrke, som fx 
1-RM test, viste hhv. 87,1 og 73,5 kg i bænkpres samt 
137,5 og 121 kg i squat (75+162). Disse test blev 
udført på hhv. japanske og brasilianske kæmpere. Der 
er helt sikkert kæmpere, der er væsentligt stærkere, 
da styrketræningskulturen er meget forskellig fra land 
til land. I Danmark har vi ikke været med langt nok 
fremme på dette område gennem årene, blandt andet 
har der hersket en holdning: ”Man bliver langsom af at 
styrketræne”, der heldigvis er blevet erstattet af en lidt 
bedre ”vi tør ikke blive for tunge og ved ikke om nok om 
de positive effekter” holdning. Den skal erstattes af en 
”selvfølgelig styrketræner vi for at blive hurtigere og 
mindske skader”. Mange studier på tværs af idrætter 
har demonstreret effekten af eksplosiv styrketræning 
og dens gevinster på hastighed og acceleration. Se bare 
på sprinterne. Flere danske studier af karateudøvere 
har understøttet dette, fx Voigt (191), Larsen (93) 
og Damkjær (40). Når man sammenligner atleter på 
internationalt niveau med nationalt niveau (franske) samt 
de vindende atleter med de tabende (brasilianske), er der 
ikke forskel på deres maksimale styrke (153+154+162). 
Det indikerer, at maksimal styrke er en benchmark-
egenskab og ikke direkte præstationsafgørende. Men 
den maksimale styrke er platform for den eksplosive 
styrke og skal derfor trænes op til et vist niveau for både 
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at sikre maksimale eksplosive egenskaber, skabe større 
kapacitet for at modvirke træthed og for at forebygge 
skader.

Det vurderes, at arbejdskravet til maksimal styrke i kata 
er højere end i kumite. Flotte dybe stillinger spiller ind på 
bedømmelsen, og den enkelte udøver kan ikke tilpasse 
stillingerne, men bliver holdt op imod et idealbillede. 
Det øgede krav til maksimal styrke i kata skal også ses 
i sammenhæng med træningsanbefalingerne. I kata 
konkurrerer man ikke i vægtklasser. Derfor kan man 
styrketræne mere (både muskelmasse og maksimal 
styrke) for at opnå den bedst mulige platform for 
eksplosiv styrke samt styrkeudholdenhed.

Eksplosiv styrke er afgørende i både overkrop, 
underkrop og core i både kata og kumite. Hurtigere 
teknikker, kraftigere afsæt osv. giver større direkte 
succes.  Helt tilbage fra 1960erne har man publiceret 
data på hastigheder under karateteknikker (192+26+56). 
Danske Michael Voigt viste i 1990 hastigheder under 
stød på 8-10 m/s. Et andet dansk studie udført af Henrik 
Sørensen og Morten Zacho og publiceret i 1996 viste 
tophastighed ved frontspark på 12 m/s (172), og studier 
viser, at internationale atleter udfører spark på kortere 
tid end nationale atleter (147). Man skal være bevidst 
om den kraftoverførsel, der foregår fra ben til arme 
med core som bindeled. Således viste et italiensk studie 
en sammenhæng mellem hvor meget kraft, benene 
trykker med, og den kraft der kommer ud igennem 
håndteknikker (157). Karateudøvere klarer sig godt ved 
testning af eksplosive egenskaber. Simple test viser, at 
de kan strække albuen hurtigere ud end kontrolgrupper 
(197). Der er målt stående længdespring på 151,1 
cm og 221,5 cm (131+163). Counter-movement jump 
for mænd ligger fra 40 cm helt op til 56,6 cm hos det 
iranske seniorlandshold (52+91+115+131+153+162). 
Test af hoppehøjde er en god indikator for de eksplosive 
egenskaber hos udøvere. Således demonstrerede 
græske Spyros, at der var sammenhæng mellem 
hoppehøjde og kraft i et cirkelspark (115). Data fra 
det serbiske landshold viste ingen forskel på kata og 
kumite i forhold til hoppehøjde (91). Test af de franske 
kæmpere viste, at de internationale atleter hoppede 
højere i squat jumps, counter-movement jumps (hvor 
man først går ned i benene og så hopper) og udviklede 
mere power og hastighed end de nationale atleter 
(153+154). Hos de brasilianske kæmpere havde de 
vindende atleter en større power-udvikling ved 30 % af 
1-RM end de tabende (162). Typisk vil seniorkæmpere 
ikke have hurtigere teknikker end dygtige juniorkæmpere 
på grund af deres større masse og tungere arme/ben. 

Fx viste et italiensk studie af cirkelspark, at seniorer og 
juniorer opnåede samme tophastighed trods stor forskel 
i kropsvægt. Det betyder, at seniorerne kan udvikle 
mere eksplosiv kraft end juniorer, da de skal accelerere 
en tungere vægt på samme tid. Den større vægt gav 
seniorerne et hårdere (men ikke hurtigere) spark end 
juniorerne (149). Det understøtter, at eksplosiv styrke er 
en afgørende egenskab. Den samme betragtning gør sig 
gældende omkring kønsforskelle. Test af portugisiske 
landsholdskæmpere viste en hurtigere skulderflexion 
hos de kvindelige atleter, som igen kan relateres til 
en lavere masse, som skal bevæges. Det er derfor 
afgørende for hurtigheden, at man optimerer forholdet 
mellem eksplosiv kraftudvikling og vægt.

Muskelmasse er ikke et direkte arbejdskrav i hverken 
kata eller kumite. I kata kan der dog argumenteres for, 
at det æstetiske udtryk er stærkere i en veltrænet, 
muskuløs krop. I kata skal det moderate krav til 
muskelmasse ses som et udtryk for, at man ikke 
konkurrerer i vægtklasser og derfor kan lave al den 
performance-forbedrende styrketræning, man vil, uden 
at være bange for vægtforøgelsen. I kumite derimod 
er man oftest nødt til at skele til vægten og finde en 
balance mellem at styrketræne for at øge performance 
og mindske skadesrisikoen på den ene side og hensynet 
til vægtstigningen på den anden side.

Kravet til styrkeudholdenhed er betragteligt i både kata 
og kumite. Efter turneringskampe i kumite, oplevede 
85 % af testpersonerne fra det tunesiske landshold, 
at den største træthed muskulært var lokaliseret i 
underkroppen. Interessant nok var tallet kun 70 % efter 
træningskampe, hvilket indikerer, at man står dybere 
og stærkere i stillingen, når det er rigtige kampe (33). 
Et andet studie viser, at hvis man sparker 60 spark 
lige efter hinanden, vil sparket miste tophastighed og 
tage længere tid at udføre (4). Et tilsvarende studie for 
taekwondo-udøvere viste også, at der var mindre kraft i 
sparket ude for enden efter en træthedsprotokol (164). 
Når der sendes nervesignal til musklen, er der en lille 
forsinkelse fra signalet kan måles i musklen til kraften 
kan måles. Den forsinkelse stiger også ved træthed 
(159). Vi anbefaler ikke, at man decideret træner sin 
styrkeudholdenhed, når man er i styrketræningslokalet. 
Styrkeudholdenheden kan forbedres direkte i dojoen 
ved krævende øvelser og indirekte gennem en øget 
maksimal styrke.



34

Kapitel 3

Fysiologisk udvikling, krav og fysisk træningKarate ATK

STYRKETRÆNING I PRAKSIS

Periodisering
Den mest benyttede metode til at opnå eksplosiv 
styrke på er en lineær periodisering, hvor man frem 
imod en formtop gradvis gør vægtene tungere, mens 
træningsvolumen bliver mindre. For at gøre musklen 
eksplosiv er det vigtigt, at den maksimale styrke er 
høj, og det er nemmere at udvikle maksimal styrke, når 
muskelmassen er stor. 

Der kan anvendes såkaldt okklusionstræning til at øge 
muskelmassen. Træningen går ud på at man spænder 
et bånd om fx benet, som mindsker blodtilførslen til 
musklen. Det giver en tilstand at lav ilttilgængelighed, 
som kan stimulere væksthormon som igen kan 
stimulere muskelmasse. Det anbefales, at man i en 
muskelopbyggende fase starter med alle de store 
øvelser og så gemmer okklusionsøvelserne til sidst i 
træningstimen i de mere isolerede øvelser og så afvikle 
sættene med lav belastning og mange gentagelser.

Både træning af eksplosiv styrke, maksimal styrke 
og muskelmasse er belastende for kroppen og har 
en tendens til at gøre muskelvævet stærkere end fx 
senevævet. Derfor anbefales det, at man 2-3 måneder 
om året udfører træning af grundstyrke (hvor hverken 
intensitet eller volumen er i top) for at give kroppen 
mulighed for at restituere og skabe balance. 

Hvis man periodiserer sin træning korrekt, kan man 
opnå, at det eksplosive topper midt i konkurrencefasen 
af sæsonen. Det lykkedes for tunesiske atleter at øge 
det neurale drive til overkroppens muskler og forkorte 
aktiveringen af både over-og underkroppens muskler 
i deres højsæson sammenlignet med off-season efter 
en periode med intens karatetræning og fysisk træning. 
Samspillet mellem agonister og antagonister blev 
forbedret, således at teknikkerne blev udført med mindre 
forspænding og mere direkte spænding – igen noget 
som tyder på øget eksplosivitet i højsæsonen (80).

Agonister er betegnelsen for de muskler, som er 
med til at udføre selve bevægelsen, og antagonister 
er muskler, som kan modarbejde den. Man kan 
bruge betegnelsen speeder og bremse.

Under en vigtig formtop gør mange atleter det, at de 
reducerer voldsomt i træningsmængden, men samtidig 
bibeholder en meget høj intensitet. Fænomenet kaldes 
på engelsk ”tapering” og giver kroppen et eksplosivt 
boost samtidig med, at man får mere overskud til 
selve karatetræningen, hvilket også er med til at 

give formtoppen. Det eksplosive boost består i, at 
træningen i sig selv omdanner de allermest eksplosive 
muskelfibre 2b til 2a, og inaktivitet eller reduceret 
træningsmængde fører til det modsatte (fx fører 
lammelse til en fuldstændig omdannelse til 2b). 2b-fibre 
er meget eksplosive, men typisk mindre anvendelige i 
en hverdag fyldt med aktivitet og træning. Det kan dog 
udnyttes ved at træne hårdt for derefter at skrue ned 
for træningsvolumenen inden en formtop. Det giver et 
”overshoot” af type 2b-fibre, som giver øget eksplosivitet.
Er man ikke vant til styrketræning, skal man igennem 
både en tilvænningsfase og en fase med grundtræning, 
inden man kan kaste sig over de mere avancerede 
programmer.

Her ses fokuspunkterne for træning af de forskellige 
styrkekvaliteter samt eksempler på et program, som 
overholder retningslinjerne. Der er et kæmpe udvalg 
af øvelser, og man kunne lave mange forskellige 
programmer, som alle ville virke. Det vigtige er ofte 
ikke det specifikke øvelsesvalg, men den overordnede 
metode (antal sæt, symmetri, periodisering, belastning 
osv.). Tænk på at du skal træne kroppen med stor 
variation over en længere periode. Her er par gode råd:

1. Anbefalingerne for den organiserede styrketræning 
starter for aldersgruppen U16.

2. Det anbefales, at børn under denne alder dyrker 
ikke-organiseret styrketræning med egen kropsvægt i 
dojoen, hvor man udover at øge styrken kan fokusere 
på teknik og kropskontrol, fx ved at træne squats hvor 
man lærer at styre knæenes position.

3. Frie vægte er at anbefale, men vær ikke bange for at 
supplere med en maskinøvelse, hvis du har svært ved 
at ramme en bestemt muskel/bevægelse.

4. Hvis du kan tage flere gentagelser end forventet i 
sættene, er det på tide at øge belastningen.

5. Tænk på at det er bedst at lave bløde overgange fra 
den ene fase til den anden forstået på den måde, at 
slutningen på den ene styrketræningsperiode gerne 
må ligne starten på den næste.

6. Det er godt både at have øvelser, hvor begge arme/
ben er aktive samtidig, men også godt at arbejde 
med øvelser hvor den ene arm/ben ikke kan hjælpe 
den anden, fx ved håndvægte.

7. Når du arbejder med skub/trækøvelser som bænkpres 
og rowing, er det en god idé, at du ikke altid skubber 
eller trækker i præcis den samme retning. Du kan 
skubbe nedad, fremad eller opad og tilsvarende 
trække oppefra, udefra og nedefra. Nogle gange kan 
grebet være bredt, andre gange smalt.

8. Sørg for at du også får trænet core (mave, lænd) samt 
de små skuldermuskler.
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Styrketræning periodisering

Tilvænning til styrketræning

Grundstyrke

Muskelmasse

Maksimal styrke

Eksplosiv styrke

Eksplosiv 
formtop

Trænes i starten af grundfasen

Trænes i slutningen af grundfasen

Trænes i starten af forberedelsesfasen Trænes i 
slutningen af 
forberedel-

sesfasen og i 
konkurrence-

fasen

Trænes i de 
sidste uger 

inden en 
vigtig 

formtop

Evt. supplere med 
okklusionstræning

For begyndere

Evt. supplere med ballistiske 
og plyometriske øvelser
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EKSEMPEL PÅ ET PROGRAM FOR 
TILVÆNNING TIL STYRKETRÆNING
1. Squat (dybe, bredstående)
2. Bænkpres 
3. Cable rows (en hånd ad gangen)
4. Dødløft (skulderbredde, næsten på strakte ben)
5. Skrå bænkpres med håndvægte
6. Træk til brystet (oppefra, bred fatning)
7. Hasecurls
8. Skulderrotation (både indad og udad)
9. Mave
10. Lænd

• 1-2 gange om ugen
• 8-12 øvelser per pas
• 2 sæt per øvelse
• 12-20 RM
• 8-12 reps
• Kør ikke til udmattelse
• Pauser skal være lange nok til fysisk restitution
• Kontrolleret tempo, men ikke bremsende
• Træn hele kroppen hvert pas
• Skift muskelgruppe hver øvelse, start med de 

store øvelser
• Fasen typisk 1-2 måneder indtil man kan træne 

uden at blive øm, har mestret øvelserne, har 
fornemmelse for belastning og pauselængde

Tilvænning til styrketræning

EKSEMPEL PÅ ET PROGRAM FOR 
GRUNDSTYRKE DAG 1
1. Squat (dybe, bredstående)
2. Bænkpres 
3. Cable rows (en hånd ad gangen)
4. Dødløft (skulderbredde, næsten på strakte ben)
5. Skrå bænkpres med håndvægte
6. Træk til brystet (oppefra, bred fatning)
7. Hasecurls
8. Skulderrotation (både indad og udad)
9. Mave
10. Lænd

EKSEMPEL PÅ ET PROGRAM FOR 
GRUNDSTYRKE DAG 2
1. Benpres (liggende, dybe)
2. Dips (evt. assist eller ekstra belastning så 

gentagelserne passer)
3. Krophævninger (evt. assist eller ekstra 

belastning så gentagelserne passer)
4. Lunges med håndvægte
5. Stød fra brystet op over hovedet (vægtstang)
6. Upright rows (fra strakte arme op til hagen med 

håndvægte)
7. Nordic hamstrings 
8. Skulderrotation (både indad og udad)
9. Mave
10. Lænd

• 2-3 gange om ugen
• 8-12 øvelser per pas (hav gerne stort 

øvelsesrepertoire og implementer nye øvelser i 
denne fase)

• 2-4 sæt per øvelse
• 8-12 RM
• 8-12 reps
• Kør til udmattelse
• Pauser skal være lange nok til fysisk restitution
• Kontrolleret tempo, men ikke bremsende
• Træn hele kroppen hvert pas
• Skift muskelgruppe hver øvelse, start med de 

store øvelser
• Trænes typisk i off-season med fokus på at 

skabe symmetri i styrke mellem muskler/led/
knogler, forside/bagside, højre/venstre og 
overkrop/underkrop. Alle bør træne denne fase 
2-3 måneder om året for at undgå overtræning 
og for at skabe symmetri.

Grundstyrke
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EKSEMPEL PÅ ET PROGRAM FOR 
MUSKELMASSE (BEN)
1. Squat (dybe, bredstående)
2. Dødløft (skulderbredde, næsten på strakte ben)
3. Benpres (liggende, dybe)
4. Lunges med håndvægte
5. Nordic hamstrings
6. Hasecurls
7. Calf raises

EKSEMPEL PÅ ET PROGRAM FOR 
MUSKELMASSE (FORSIDE)
1. Bænkpres 
2. Skrå bænkpres med håndvægte
3. Dips (evt. assist eller ekstra belastning så 

gentagelserne passer)
4. Flyes i maskine 
5. Triceps pushdown
6. Shoulder raises (håndvægte ud til siden)
7. Mave

EKSEMPEL PÅ ET PROGRAM FOR 
MUSKELMASSE (BAGSIDE)
1. Træk til brystet (oppefra, bred fatning)
2. Upright rows (fra strakte arme op til hagen med 

håndvægte)
3. Cable rows (en hånd ad gangen)
4. Reverse flyes (håndvægte)
5. Biceps curls (håndvægte) 
6. Skulderrotation (både indad og udad)
7. Lænd

• 3-5 gange om ugen
• 12-16 øvelser per pas
• 3-5 sæt per øvelse
• 8-12 RM (se under pauser)
• 8-12 reps
• Kør til udmattelse og gerne mere (makker 

hjælper)
• Pauser skal være for korte til fysisk restitution. 

Man skal falde i enten reps eller belastning ned 
gennem sættene

• Kontrolleret tempo, men ikke bremsende
• Oftest split-program så man ikke når hele 

kroppen hver træning, sørg for at alle muskler 
minimum bliver stimuleret 2 gange om ugen. 
Fx kan man træne ben + forside dag 1, ben + 
bagside dag 2 og forside + bagside dag 3. Husk 
symmetrien!

• Bliv på samme muskelgruppe indtil alle 
øvelserne for samme muskel er gennemført, 
start med de store øvelser

Muskelmasse

EKSEMPEL PÅ ET PROGRAM FOR 
MAKSIMAL STYRKE DAG 1
1. Squat (dybe, bredstående)
2. Bænkpres 
3. Cable rows (en hånd ad gangen)
4. Dødløft (skulderbredde, næsten på strakte ben)
5. Skrå bænkpres med håndvægte
6. Træk til brystet (oppefra, bred fatning)
7. Strakte ben kettlebell swing
8. Skulderrotation (både indad og udad)
9. Mave
10. Lænd

EKSEMPEL PÅ ET PROGRAM FOR 
MAKSIMAL STYRKE DAG 2
1. Benpres (liggende, dybe)
2. Bænkpres 
3. Krophævninger (evt. assist eller ekstra 

belastning)
4. Squat (høje, skulderbredde)
5. Stød fra brystet og op over hovedet (vægtstang)
6. Upright rows (fra strakte arme op til hagen, 

håndvægte)
7. Nordic hamstrings
8. Skulderrotation (både indad og udad)
9. Mave
10. Lænd

• 2-3 gange om ugen
• 10-14 øvelser per pas 
• 3-5 sæt per øvelse
• 1-6 RM
• 1-6 reps
• Kør til udmattelse
• Pauser skal være lange nok til fysisk restitution
• Høj acceleration i den aktive fase
• Træn hele kroppen hvert pas
• Skift muskelgruppe hver øvelse, start med de 

store øvelser

Maksimal styrke
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EKSEMPEL PÅ ET PROGRAM FOR 
EKSPLOSIV STYRKE DAG 1
1. Frivend
2. Thrusters
3. Bænkpres 
4. Dødløft (skulderbredde)
5. Lying rows (liggende på bænk, vægtstang)
6. Nordic hamstrings
7. Suppler med ballistiske øvelser evt. i dojoen 

(som fx medicinboldkast og squat jumps) og 
plyometriske øvelser (armstrækninger med hop 
og springøvelser med kort kontakttid)

EKSEMPEL PÅ ET PROGRAM FOR 
EKSPLOSIV STYRKE DAG 2
1. Stød
2. Bænkpres 
3. Squat (bredstående) 
4. Træk til brystet (oppefra, bred fatning)
5. Rumænsk dødløft (strakte ben)
6. Brutal mave
7. Suppler med ballistiske øvelser evt. i dojoen 

(som fx medicinboldkast og squat jumps) og 
plyometriske øvelser (armstrækninger med hop 
og springøvelser med kort kontakttid)

• 2-3 gange om ugen
• 4-8 øvelser per pas 
• 2-4 sæt per øvelse
• 1-6 RM
• 1-6 reps
• Kør næsten til udmattelse, kæmp ikke med den 

sidste repetition
• Pauser skal være lange nok til fysisk og mental 

restitution, angrib hvert sæt
• Maksimal acceleration i den aktive fase
• Træn hele kroppen hvert pas
• Brug kun store øvelser for flere muskelgrupper
• Suppler med ballistisk og plyometrisk træning

Eksplosiv styrke

EKSEMPEL PÅ ET STYRKEPROGRAM 
UNDER FORMTOP 
1. Stød
2. Nordic hamstrings
3. Brutal mave
4. Suppler med ballistiske øvelser evt. i dojoen 

(som fx medicinboldkast og squat jumps) og 
plyometriske øvelser (armstrækninger med hop 
og springøvelser med kort kontakttid)

• 1-2 gange om ugen
• 1-4 uger inden formtop
• 2-4 øvelser per pas 
• 1-2 sæt per øvelse
• 1-3 RM
• 1-3 reps
• Kør ikke til udmattelse, kæmp ikke med den 

sidste repetition
• Pauser skal være lange nok til fysisk og mental 

restitution, angrib hvert sæt
• Maksimal acceleration i den aktive fase
• Brug kun store, udvalgte primære øvelser for 

flere muskelgrupper
• Suppler med ballistisk og plyometrisk træning

Eksplosiv formtop
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AEROB OG ANAEROB
Kroppen har 2 overordnede metoder til at skaffe sig 
energi til sine basale funktioner samt til at udføre 
bevægelser: Det aerobe (= med ilt) og det anaerobe 
energisystem (= uden ilt).

I musklerne findes stoffet ATP. Når musklen modtager et 
elektrisk signal fra hjernen (eller fra en refleks), sætter 
det en kædereaktion i gang, der ender med, at musklens 
proteintråde forsøger at trække sig sammen. Disse 
små mikrobevægelser kan foretages flere hundrede 
gange i sekundet og kræver, at ATP bliver spaltet. ATP er 
kroppens eneste gangbare møntfod for energi.

ATP er et meget tungt molekyle, derfor er lagrene meget 
små. Ved maksimalt arbejde vil lagrene blive tømt på 
4-6 sek. Som løsning har kroppen en række andre 
energisystemer, hvis eneste funktion løbende er at 
gendanne ATP-molekylerne.

Stoffet Kreatinfosfat findes i små mængder i musklerne. 
Hvis det nedbrydes, er det den hurtigste måde at 
gendanne ATP på. Disse lagre kan under maksimalt pres 
kun vare 8-10 sek. 

Sukker findes i små lagre i leveren, i blodbanen og i 
lidt større lagre i musklerne. Sukker kan spaltes og 
omdannes til laktat (mælkesyre) i en proces kaldet 
glykolysen. Dette tillader musklerne at arbejde intenst i 
30-120 sekunder med stor træthed til følge. 

Både den direkte nedbrydning af ATP samt gendannelsen 
via Kreatinfosfat og glykolysen danner tilsammen 
kroppens anaerobe energisystem. Spaltningen af sukker 
kaldes for det laktacide anaerobe system, og ATP og 
Kreatinfosfat tilsammen for det alaktacide anaerobe 
system. Disse 3 systemer er bygget til kortvarigt, 
intenst arbejde og til pludselige skift i arbejdsintensitet. 
Energien er til rådighed med kort varsel, men depoterne 
er små.

Det aerobe energisystem kan derimod levere langvarig 
energi på et lavere niveau via iltoptagelsen. Den luft, 
vi indånder, indeholder ilt, som i lungerne diffunderer 
over i blodet, som efterfølgende bliver pumpet 
rundt af hjertet. Ilten bliver brugt af musklerne til at 
forbrænde næringsstofferne sukker, fedt og protein 
i mitokondrierne. Affaldsstoffet kuldioxid CO2 bliver 
efterfølgende udskilt gennem åndedrættet sammen med 
det vand, der bliver dannet i processen.

Når vi arbejder, kan musklerne tære på de depoter 
af sukker og fedt, som ligger i dem. Derudover kan 
leveren nedbryde sit sukker, fedtvævet kan nedbrydes 
til fedtsyrer og begge dele kan transporteres til de 
arbejdende muskler. Man kan også indtage sukker 
undervejs i arbejdet, som bliver optaget over mave-
tarmsystemet til at supplere energiforsyningen. 
Kredsløbstræning suppleret med den rigtige kost vil føre 
til øgede sukkerdepoter samt til øgede depoter af den 
”usynlige” intramuskulære fedt.

Nedbrydningen af protein bidrager også lidt til 
energiomsætningen, både i hvile og under arbejde.

Sukkerforbrændingen kan arbejde mere intenst end 
fedtforbrændingen (faktor 2), og er kortere tid om at 
toppe (2-3 minutter vs. 30 minutter). Depoterne er dog 
meget mindre og kan udtømmes på 1 times intenst 
arbejde, hvorimod fedtforbrændingen er en næsten 
uudtømmelig energikilde.

Sukker kan altså levere energi både aerobt og anaerobt. 
Først bliver det spaltet anaerobt i glykolysen. Herefter 
kan det enten blive til laktat under højintenst arbejde 
eller forbrændt videre i mitokondrierne. Under arbejde 
kan laktat blive transporteret til inaktive muskler og 
bruges som energikilde. I pauser eller når arbejdet helt 
stopper, vil laktat løbe tilbage til de muskler, som lige 
har arbejdet og blive brugt til forbrænding. Det kan også 
bruges til genopbygning af leverens sukkerdepoter.

Det er vigtigt at forstå, at alle de aerobe og anaerobe 
energisystemer starter samtidig, når vi begynder at 
arbejde. I starten vil de anaerobe energisystemer 
dominere, fordi det tager iltoptagelsen et par minutter 
at komme i gear. Den manglende ilt i starten af arbejdet 
kaldes for iltdeficit. Når arbejdet er slut (eller man 
har pauser eller perioder med nedsat intensitet), er 
iltoptagelsen stadig forhøjet. Dette kaldes iltgæld, 
og en del af den forhøjede iltoptagelse bruges til at 
genopbygge de anaerobe depoter.



40

Kapitel 3

Fysiologisk udvikling, krav og fysisk træningKarate ATK

Arbejdsintensitet
På figuren kan ses, at det anaerobe energisystem 
har en maksimal effekt på 300 % af det aerobe. 
Det aerobe energisystems maksimale effekt er den 
maksimale iltoptagelse (VO2-maks.). Når man angiver en 
træningsintensitet, er det derfor vigtigt at man forstår, 
om 80 % betyder 80 % i forhold til VO2-maks. (aerobt) 
eller 80 % af den maksimale intensitet (anaerobt). 

Aerobe og anaerobe træningszoner

% af maks. anaerob effekt % af maks. aerob effekt

100 %

75%

50%

25%

0%

300 %

100%

75%

0%

(Anaerob effekt: 200-400 % 
af maks. aerob effekt)

(Aerob effekt: 25-50 % 
af maks. anaerob effekt)

(Arbejdstærskel 60-90 % 
af maks. aerob effekt)

Træning af anaerob effekt 
(80-100 % af maks. anaerob effekt)

Træning af anaerob kapacitet 
(50-80 % af maks. anaerob intensitet)

Træning af aerob effekt 
(75-150 % af maks. aerob effekt)

Træning af aerob kapacitet
(50-75 % af maks. aerob effekt)

Periodisering
Som hovedregel skal man langt fra formtoppen træne 
de egenskaber, som tager lang tid at udvikle. Det gælder 
aerob effekt og anaerob effekt. Anaerob kapacitet 
tager kortere tid at udvikle, så det skal ikke trænes i 
grundfasen.  

Den aerobe effekt er vigtigere i kumite end i kata 
og spiller ind på præstationen direkte på gulvet. 
Derfor træner kata kun formel aerob effekt i 
grundfasen, hvorimod kumite træner formel aerob 
effekt i både grundfasen og den forberedende fase. I 
konkurrencefasen bør kumite inkludere karateøvelser 
med fokus på aerob effekt.

Den anaerobe effekt er kun vigtig i kumite og skal 
trænes tidligt i sæsonen. Den bør derfor trænes formelt i 
grundfasen og funktionelt i den forberedende fase.

Den anaerobe kapacitet er lige vigtig for kata og kumite 
og skal generelt trænes senere i sæsonen end den 
anaerobe effekt. Derfor bør den trænes formelt i den 
forberedende fase og funktionelt i konkurrencefasen. 

Husk at den funktionelle træning skal ligne 
arbejdsformen, så det er vigtigt at inkorporere specifikke 
kata/kumiteøvelser, der giver mening. Ved anaerob 
træning er det ekstremt vigtigt at styre intensiteten. 
Det gøres ved at være bevidste om arbejdsperiodernes 
længde og indhold, pausernes længde samt antal 
gentagelser. Det er en klassisk fejl at tro, at jo længere 
arbejdsperioder, jo kortere pauser, jo hårdere bliver det. 
Det samme gælder træningsøvelser i pauserne. Dette er 
en stor fejl, når det gælder anaerob træning og fører som 
oftest til, at man får et mere aerobt træningspas. Sørg for 
at pauserne er tilstrækkelige til at sikre den nødvendige 
intensitet. Sørg også for at arbejdsperioderne er korte 
nok til maksimal intensitet for den anaerobe effekt og 
tilpas længden for den anaerobe kapacitet for at sikre 
balance mellem intensitet og udtrætning. 
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Periodisering af aerob og anaerob træning - Kata

Aerob effekt, formel træning (fx løb)

Anaerob kapacitet, formel træning (fx sprint)

Anaerob kapacitet, funktionel træning (karate)

Formtop

Trænes i grundfasen

Trænes i forberedelsesfasen

Trænes i konkurrencefasen

Periodisering af aerob og anaerob træning - Kumite

Aerob effekt, formel træning (fx løb)

Aerob effekt, formel træning (fx løb)

Aerob effekt, funktionel træning (karate)

Formtop

Trænes i grundfasen

Trænes i forberedelsesfasen

Trænes i konkurrencefasen

Anaerob effekt, formel træning (fx sprint)

Anaerob effekt, funktionel træning (karate)

Anaerob kapacitet, formel træning (fx sprint)

Anaerob kapacitet, funktionel træning (karate)
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Aerobe kvaliteter
Hjerte, lunger og karsystemets evne til at levere ilt 
til de arbejdende muskler er af stor vigtighed i både 
konditions- og udholdenhedspræstationer. Både kata 
og kumite stiller krav til dette, særligt ved gentagne 
præstationer på kort tid samt for at kunne levere 
kvalitet i krævende træningspas og en stor ugentlig 
træningsmængde.

Man skelner mellem to egenskaber
1. Den aerobe effekt = den maksimale 

iltoptagelseshastighed (VO2-maks.). Konditallet er 
den aerobe effekt divideret med kropsvægten (relativ 
iltoptagelse) og fortæller noget om kroppens aerobe 
præstationer i vægtbærende idrætter. Fx fokuserer 
man mere på kondital end VO2-maks. i løb (hvor den 
relative iltoptagelse er vigtigst) end i kajakroning (hvor 
det er VO2-maks., der er vigtigst og ikke kondital). 
Da karate er vægtbærende, er det konditallet, som er 
mest afgørende for karateatleter.

 a. Middel kondital er 50 for mænd og 40 for kvinder. 
Verdensklasseatleter i udholdenhedsidrætter opnår 
kondital på hh. 90 og 70. 

 b. Primære faktorer er hjertets størrelse/styrke, maks. 
pulsfrekvens og mængden af røde blodlegemer – 
alle centrale faktorer.

 c. Den aerobe effekt udgør måske omkring 33 
% af den maksimale anaerobe effekt. Hos 
udholdenhedsatleter udgør den måske kun 50 %, 
da de jo har en meget høj aerob effekt, mens den 
hos sprintere måske kun udgør 25 %, da de har en 
middel aerob effekt, men en meget høj anaerob 
effekt. 

 d. Den aerobe effekt måles direkte under fx 
løbebåndstest med iltoptagelsesudstyr eller 
indirekte ved præstationer, hvor arbejdstiden er 
6-15 minutter, fx 2400 m løbetest, Cooper test eller 
bip-test.

2. Den aerobe kapacitet = den samlede energimængde 
der kan leveres aerobt.

 a. Arbejdstærsklen er den procentandel af VO2-
maks., som en person kan arbejde på kontinuerligt 
i længere tid. Arbejdstærskel og tid til udmattelse 
udgør tilsammen den aerobe kapacitet. 
Arbejdstærsklen ligger på 60-90 % af VO2-maks., 
afhængig af aerob træningstilstand.

 b. Afgøres af andelen af røde/udholdende 
muskelfibre, antallet af kapillærer omkring 
muskelfibrene, størrelsen på glykogenlagrene samt 
den ”oxidative kapacitet” = mængden af aerobe 
enzymer, fedtforbrændingsevne og mitokondrier 
i musklerne – alle perifere faktorer som er 
beliggende lokalt i musklerne.

 c. Kapaciteten måles ved langdistancepræstationer 
eller fx ved at måle mængden af glykogendepoter i 
musklerne.

Kvinder

Mænd

y = 0,859 – 0,013x + 0,010x2

Alder (år)

4,0
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y = 3,539 – 0,915x + 0,104x2 – 0,003x3

VO2 max (L · min.-1)

Figur 9 Udviklingen i VO2 max i forhold til kronologisk alder ud fra 
Krahenbuhl m.fl., 1985. ATK 2.0



43Fysiologisk udvikling, krav og fysisk træning Dansk Karate Forbund

Aerob udvikling hos børn og unge
Den absolutte iltoptagelse stiger støt hos begge 
køn frem imod puberteten, selvom drenge ligger 
10 % højere end piger grundet en større mængde 
hæmoglobin i blodet (Figur 9) (protein som transporterer 
iltmolekylerne). Ved pubertetens indtræden flader 
kurven ud for piger, mens den stiger kraftigt for drenge 
(igen med hæmoglobinkoncentration som den primære 
faktor).

Stigningen i absolut iltoptagelse under puberteten 
fører dog ikke umiddelbart til forbedrede præstationer, 
hvis den ikke bliver akkompagneret af træning. Det 
skyldes, at kropsvægten også stiger i perioden, og 
det påvirker den relative iltoptagelse – og derved 
præstationen. For drengenes vedkommende betyder 
det et uændret kondital på omkring 50-53 gennem 
hele perioden. Piger starter med kondital 47, hvorefter 
den falder svagt til omkring 40 ved 16-års alderen. 
Det skyldes, at stigningen i absolut iltoptagelse ikke 
modsvarer stigningen i kropsvægt, især ikke når pigerne 
i puberteten øger fedtmassen (som betragtes som 
inaktivt væv).

Aerob træning er ikke specielt effektfuldt for børn og 
unge, indtil de er godt i gang med puberteten. Der 
kan typisk opnås forbedringer på maksimalt 10 %. Det 
anbefales derfor, at aerob træning ikke prioriteres før 
puberteten.

Aerobe arbejdskrav
Konditallet er blevet målt på en række nationale og 
internationale mandlige atleter fra mange forskellige 
lande. Data viser, at det ligger mellem 55-60 for både 
kata og kumite (75+153+175+143+152+134+178+73
+151+41). Forsøg udført på cykel giver dog altid lavere 
resultater end på løbebånd (52). Værdierne for kvinder 
ser ud til at ligge cirka 20 % lavere, omkring kondital 45-
50 (52+178). Da den danske kataelite blev målt i 2003, lå 
de også med kondital 57,4 i gennemsnit. En af vores helt 
store kataprofiler gennem tiderne, Lars Henriksen, blev 
målt til 62,3 (41). 

AEROBE KRAV
EFFEKT KAPACITET

Kata 3 2

Kumite 4 3

2 studier har undersøgt den anaerobe arbejdstærskel 
hos karateudøvere. Begge fandt, at den lå på 85 % af 
den maksimale iltoptagelse.

Det er ikke en eksakt videnskab at vurdere de 
fysiologiske arbejdskrav i kata og kumite. Ud fra de 
nævnte test af eliteudøvere ville man vurdere kravet 
til aerob effekt (kondital 55-60 for mænd) og aerob 
kapacitet (arbejdstærskel 85 %) til karakter 4 i både 
kata og kumite. Da der ikke er forskelle på internationale 
og nationale atleter, vurderes kondital at være en 
benchmarkegenskab og ikke en afgørende egenskab. 
Dvs. en egenskab som skal trænes op til et vist niveau 
for ikke at begrænse præstationen. Desuden kunne 
mandlige, franske seniorlandholdskumitekæmpere øge 
deres kondital fra 58,7 til 61,4 efter kun 7 uger med øget 
fokus på fysisk træning (151). Det indikerer, at konditallet 
ikke er maksimeret hos disse atleter. 

Vi har vurderet kravet lavere i aerob kapacitet end 
aerob effekt, og generelt lavere i kata end kumite.

Det begrundes blandt andet i forskelle i arbejdstid. 
Begynderkataer tager omkring 30 sekunder at udføre, 
men de kataer, der bliver brugt på højeste niveau, tager 
fra omkring 1 minut (kataer som Empi) til 3 minutter 
(kataer som Suparinpei). Hvis man går fra hvile til intenst 
arbejde, vil det tage iltoptagelsen 2-3 minutter at nå sit 
maksimum. Derfor er det også svært at bruge målinger 
af iltoptagelsen under kata, hvis man ikke forholder sig 
til dette. Fx blev iltoptagelsen under Heian Shodan målt 
til 38 %, men hvis man lavede 2 i træk, steg den til 56 
% (24). Det siger sig selv, at intensiteten ikke er højere 
under 2 kataer i forhold til 1, men at det blot er fordi 
iltoptagelsen tager tid at komme op i gear. Selvfølgelig 
starter sådanne målinger ikke med en iltoptagelse som 
er helt på hvileniveau, men alligevel vil målinger af kata 
(og korte kumitekampe) underestimere arbejdskravet, 
hvis iltoptagelsen er det eneste, der måles. Man burde 
følge iltoptagelsen indtil den nåede steady-state og så 
bruge steady-statemålingen (eller slutmålingen) som sit 
referencepunkt.

Kumitekampe på seniorniveau tager maksimalt 3 
minutter effektiv kamptid. Ved senior VM 2012 i Paris 
og 2014 i Bremen var forholdet mellem reel kamptid 
og pausetid cirka 1:1,5 (176+177). Det betyder, at for 
hvert reelt kampminut er der halvandet minuts pause. 
Går en kamp tiden ud (3 minutter) vil den derfor tage 
7½ minut (3 minutters kamp og 4½ minuts pause). 
Antallet af dueller blev i et fransk/tunesisk studie målt 
til at være 6 per kampminut og forholdet mellem tid 
brugt på dueller, forberedelsestid uden dueller og reel 
pause var 1:6:10 (29). Dette er gennemsnitsværdier, 
dvs. der vil være kampe, som er mere belastende end 
dette. Det taler for, at kumite belaster kredsløbet mere 
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end kata. Til EM, VM og Premier League stævner afvikles 
opsamlingsrunderne for kata umiddelbart efter de 
indledende runder. Men i kumite er opsamling først efter 
alle klasserne har været på. Det betyder, at der kan gå 
mange timer fra de indledende runder til opsamlingen, 
hvilket øger kravet til den aerobe kapacitet.

Atleternes fysiske formåen afspejler ikke kun arbejds-
krav, men også effekterne af allround karatetræning 
og supplerende fysisk træning.  Karatetræning i al 
almindelighed har effekt på kredsløbet. 1 times blandet 
karatetræning blev i et japansk studie gennemført 
på 72,6 % makspuls og 47 % maksimal iltoptagelse 
i gennemsnit (72), hvilket er omkring grænserne for, 
hvornår kredsløbet bliver påvirket (60 % puls og 50 % 
iltoptagelse). Men der er store forskelle på hvilken form 
for karatetræning, der er tale om. I ovennævnte studie 
var kumite mere belastende end kata, og begge var mere 
belastende end stående kihon. Gående kihon er mere 
belastende end stående kihon. Et lignende brasiliansk 
studie viste en gennemsnitlig puls på 70,7 % efter en 
times træning, blodlaktat på 3,1 og en fin korrelation 
mellem træningsbelastningen og RPE (119). RPE står 
for Rate of Perceived Exertion, og er en subjektiv skala, 
som udøvere kan rate træningens intensitet på. Andre 
studier af karate viser det samme, at udøverens egne 
vurderinger af træningsintensitet korrelerer fint med den 
faktiske intensitet, uanset om det er træning (179) eller 
konkurrence (178).

Men overskriften på typen af karate kan ikke stå alene, 
når man skal vurdere belastningen. Hvilke øvelser 
præcis skal udøvere gennemføre, hvad er udøvernes 
niveau og hvad er underviserens fokus for øvelsen og 
hvordan ”serverer” han øvelsen? Japanske udøvere med 
sortbælte blev sat til at udføre 1.000 stød og 1.000 
spark som stående kihon. Spark var mere belastende 
(66 % makspuls) end stød (53 %) og der var kun en lille 
non-signikant forskel på øvede og begyndere. Begyndere 
havde en tendens til at være mere belastet (76). Samme 
studie for kvinder gav lidt lavere værdier for stød (41 % 
makspuls) og lidt højere for spark (83 %) og laktatværdier 
mellem 1,0 og 3,0. De tilsvarende iltoptagelsesværdier 
var kun 17 % og 57 % (74). Normalt vil en iltoptagelse 
på 50 % føre til en puls på cirka 60 %. Men som man 
kan se i disse studier, kan denne iltoptagelse-pulskurve 
forskydes således, at pulsen er forhøjet. Det sker, hvis 
arbejdet har komponenter af statisk karakter, meget 
overkropsarbejde/isoleret muskelarbejde og anaerobt 
arbejde. Det passer alt sammen på karatetræning, og det 
fører os frem til en vigtig pointe:

Pulsmålinger i karate vil overestimere 
arbejdsintensiteten

Det bedste er derfor, hvis man reelt kan måle 
iltoptagelsen eller supplere med blodlaktaten. 

Studier af kumitetræning opdeler træningen i teknisk 
træning, taktisk træning og randori (kampe). Randori er 
den hårdeste træningsform, og studier viser intensiteter 
på næsten 75 % puls og laktatværdier i blodet på helt 
op til 13,2 (175+179). Der er individuelle forskelle i hvor 
belastende, en given laktatværdi opleves. 

Generelt kan laktatværdier på under 4 mmol anses 
for at være moderate, mellem 4 og 8 mmol for at 
være belastende og over 8 mmol for at være meget 
udmattende. 

Den anaerobe tærskel ligger i gennemsnit på 
4 mmol, men med store individuelle forskelle. 
Den anaerobe tærskel betegner den belastning, 
hvor bortskaffelsen af laktat ikke kan følge med 
produktionen af laktat.

Teknisk og taktisk træning viser intensiteter på 60-70 % 
puls og laktatværdier på 5-10. I et af studierne var det 
den taktiske træning, der var den mest intense (175), 
mens det i det andet studie var den tekniske træning 
(179). Det afhænger højst sandsynligt af den præcise 
type af træning, antal gentagelser, pauser osv. 

Kumite er hårdt nok til at fungere som effektiv 
kredsløbstræning.

Målinger under kamp viser en høj belastning af 
kredsløbet. Tunesiske landsholdskæmpere kæmpede 
med en gennemsnitspuls på 91 % både under 
træningskampe og rigtige kampe ved stævner (33). 
Laktatværdierne var højere ved de rigtige kampe 11,1 
vs. 7,8 – det samme var den subjektive oplevelse af 
intensiteten. Når man sammenholder det med studier, 
der viser, at atleter har flere dueller/kampminutter i 
træningskampe (68+33), betyder det, at intensiteten 
reelt er højere under rigtige kampe. Under Dutch Open lå 
både mandlige og kvindelige kæmpere på 90-100 % af 
makspuls i 65-80 % af tiden med tilsvarende høj laktat 
på 9,0 (178). Et japansk studie viste, at belastningen 
steg, når kamptiden blev øget fra 2 til 3 minutter (71). 
Italienske internationale atleter (både mænd og kvinder) 
kæmpede hhv. 4 og 3 minutter med en gennemsnitlig 
iltoptagelse på 70-75 % (52) af deres maksimum målt på 
cykel. Hvis kondital var målt på løbebånd, ville det nok 
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snarere være 60-65 %. Dette var under træningskampe, 
hvor det før er blevet vist, at pulsen var den samme 
som under officielle kampe. Selvom der er færre dueller 
under officielle kampe, er de mere intense, hvilket de 
øgede laktatværdier viste (33). 60 % synes måske ikke af 
meget, men det er gennemsnitsværdier for en hel kamp. 
Kæmperen skal jo kunne holde til de væsentligt højere 
værdier under selve arbejdsperioderne som udgør 40 % 
af hele kampen (29). 

Arbejdskravet i kumite sættes samlet både ud fra at 
kunne honorere intensiteten under kampene, for at 
kunne restituere i kampens rolige faser, i pauserne og 
mellem runderne og for at kunne holde til kravene under 
træning.

Arbejdskravet i kumite gives karakteren 4 i aerob 
effekt og 3 i aerob kapacitet.

David Nunan (fra England) publicerede i 2006 en artikel 
om en funktionel aerob test til kumiteudøvere, han 
havde udviklet (134). Testen blev døbt KSAT (Karate 
Specifik Aerob Test). Britiske seniorlandsholdskæmpere 
skulle udføre en bestemt kombination af forreste 
hånd, bageste ben, bageste hånd og forrest ben på en 
sandsæk. Dette havde de 7 sekunder til at gennemføre 
2 gange. Herefter var der 20 sekunders pause og så 
skulle de gennemføre 2 sæt igen. Udøverne havde 
iltoptagelsesudstyr på undervejs. Gradvist blev pausen 
sat ned, indtil den kun var på 1 sekund efter 20 
minutters arbejde. De udøvere, som gennemførte testen, 
opnåede et kondital på 55, hvilket ser ud til at være 
testens øvre grænse, da det ikke gav mening at forkorte 
pausen yderligere. Andre studier har afprøvet samme 
test og fundet, at den var både pålidelig og valid (30+31). 

Det kunne være spændende at arbejde med denne 
test i et dansk perspektiv. Det er vigtigt at forstå, at 
en udøver godt kan have et højt kondital målt under 
en formel test (løb), og alligevel have begrænsninger 
på kredsløbsniveau. Det kan skyldes overspænding, 
kampstil eller manglende teknisk niveau. Omvendt kan 
en kæmper af samme årsager have et lavt kondital, 
uden at det bringer ham/hende i problemer på tatamien. 
Derfor kan en funktionel testning af kredsløbet (KSAT) 
være mere anvendelig, hvis testen lever op til krav om 
pålidelighed og gyldighed. Formelle test af den aerobe 
effekt viste ingen forskel på internationale og nationale 
atleter. Men KSAT udført på tunesiske atleter viste, at 
de internationale atleter havde 20-25 % længere tid 
til udmattelse (31). Dette gør KSAT meget interessant 
i et fremtidigt perspektiv, da den er meget simpel 

at udføre og kan fungere som en benchmark-test 
for kumiteudøvere. Det skal noteres, at den ikke er 
udført på kvindelige atleter endnu. Alle test, som viser 
forskelle på nationale og internationale atleter, er uhyre 
interessante, da man derfor kan bruge testen som en 
performanceindikator. 

Studier af intensitet under kata skal tolkes med omhu og 
tilstrækkelig indsigt i både kata og generel fysiologi. 

At stille spørgsmålet ”hvor høj er intensiteten under 
kata?” svarer til at spørge ”hvor høj er intensiteten 
når man løber?”

Svaret er ”det kommer an på, hvor hurtigt man løber”. 
Det gælder både for kata og løb, at det kan udføres med 
vidt forskelligt fokus. Derudover er intensiteten i kata 
begrænset af det tekniske niveau. Jo dygtigere man er, jo 
højere intensitet kan man opnå under kata. Kata består 
af en række primært eksplosive bevægelser, som skal 
bremses lige så eksplosivt i fortrinsvis dybe benstillinger. 
Det taler for et arbejdskrav, som peger mere henimod 
det anaerobe og det muskulære end det aerobe. Og 
arbejdskrav er langt mere problematisk at undersøge 
for det anaerobe område end for det aerobe. Hvis man 
samtidig forstår, at der er store metodiske problemer ved 
at undersøge intensiteten, når arbejdslængden svinger 
fra 30 sekunder til 3 minutter, forstår man bedre, hvorfor 
studier af kata giver så forskellige svar. 

Intensiteten under katatræning vil afhænge af hvor 
lange kataer, der udføres, hvor lange pauser der holdes 
mellem kataerne, tempoet på kataerne, niveauet 
på udøverne og på hvilket fokus, der vælges under 
kataerne. I et tysk studie skulle udøvere udføre Heian 
Shodan enten nonstop eller med pauser imellem. De 
skulle udføre dem enten på 30 sekunder eller på 45 
sekunder. Værdierne for iltoptagelse lå mellem 35 
og 55 %, pulsen mellem 55 og 70 %. Intensiteten var 
højest, når man udførte kataerne på 30 sekunder uden 
pause, og lavest når de blev udført på 45 sekunder 
med pause (171). Et andet studie målte værdier på 93 
% makspuls og 73 % iltoptagelse under kata og 101 % 
makspuls/94 % iltoptagelse, hvis kataerne blev udført i 
et opskruet tempo (198). I et gammelt studie fra 1973 
blev en udøver med 7 års træningsbaggrund bedt om 
at udføre 15 Shotokans kataer med arbejdstid 20-50 
sekunder. Pulsen blev målt til 76-84 % af maks (167). 
Disse tre studier illustrerer, at kata kan udføres med vidt 
forskellig intensitet. Et dansk studie af Jørgen Nielsen 
konkluderede, at katatræning var effektivt nok til at 
fungere som kredsløbstræning (129). Den konklusion 
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støtter vi op om, selvom kumitetræning er en mere 
naturlig måde at træne kredsløb på i karate. Hvis man 
vil bruge katatræning som kredsløbstræning, skal man 
sørge for at holde tempoet højt i kataerne, ikke holde for 
lange pauser hverken i kataen eller mellem kataerne, og 
holde øje med at udøverne er teknisk dygtige nok til at få 
tilstrækkelig høj intensitet i kataerne.

Kata kan fungere som kredsløbstræning, men det 
stiller krav til både udøver og underviser

Vi vurderer, at kataudøvere behøver et middelgodt 
kondital på 50-55 for mænd. Flere studier viser 
højere værdier end det. Vi vurderer at det skyldes, at 

udøverne dels træner kredsløbstræning ved siden 
af og dels følger den normale karatetræning, som 
indeholder træningsformer, der øger den aerobe 
effekt uden direkte at være et krav til at udføre 
kataerne på konkurrenceniveau. En vis grundform på 
kredsløbsniveau er nødvendigt, for at en udøver er i 
stand til at lave større mængder karatetræning, til at 
udføre selve kataerne til konkurrencen og til at restituere 
mellem runderne.

Arbejdskravet i kata gives karakteren 3 i aerob 
effekt og 2 i aerob kapacitet



47Fysiologisk udvikling, krav og fysisk træning Dansk Karate Forbund

EKSEMPLER PÅ TRÆNING AF AEROB 
EFFEKT (FUNKTIONEL)
1. Eksempel: 10*30 sek. teknikserie på makker, 

man bytter hvert 30. sekund (ratioarbejde: 
Pause = 1:1)
• Træningspas varighed 10 min.
• Intensitet 100 % af aerob effekt

2. Eksempel: 4*2 min. arbejde bestående af 30 
sek. randori (fri kamp), 60 sek. sjipning, 30 sek. 
burpees efterfulgt af 1 min. pause (ratioarbejde: 
Pause = 2:1)
• Træningspas varighed 12 min. 
• Intensitet 85 % af aerob effekt 

3. Eksempel: 10*1 min. randori (fri kamp) med 
makkerskift uden pause hvert minut 
• Træningspas varighed 10 min.
• Intensitet 75 % af aerob effekt 

KUMITE

EKSEMPLER PÅ TRÆNING AF AEROB 
EFFEKT
1. Eksempel (lange intervaller): 6*4 min. arbejde 

med 4 min. pause (ratioarbejde: Pause = 1:1)
• Arbejdstid 24 min. – træningspas varighed 

48 min.
• Intensitet 80 % af aerob effekt 

2. Eksempel (mellem intervaller): 18*1 min. 
arbejde med 30 sek. pause (ratioarbejde: Pause 
= 2:1)
• Arbejdstid 18 min. – træningspas varighed 

27 min.
• Intensitet 100 % af aerob effekt

3. Eksempel (korte intervaller): 48*15 sek. arbejde 
med 5 sek. pause (ratioarbejde: Pause = 3:1)
• Arbejdstid 12 min. – træningspas varighed 

16 min.
• Intensitet 120 % af aerob effekt 

Aerob effekt

• Eksemplerne er alle klassiske måder at 
træne aerob effekt på. Men også sprint-
udholdenhedstræning (anaerob kapacitet) har 
vist sig at have en gavnlig effekt på fx evnen til 
at løbe distancer helt op til 10 km.

• Den aerobe effekt trænes ved at arbejde med 
høj puls. Derfor er arbejdsformer, hvor en stor 
del af muskelmassen er aktiv, at foretrække. 
Da det er centrale faktorer i kroppen, som skal 
påvirkes, er typen af arbejde ikke så vigtig – det 
kan være løb, cykling, svømning, roning eller 
andet. Karate kan sagtens bruges til træning af 
den aerobe effekt – blot pulsen kommer højt nok 
op i tilstrækkelig lang tid. Dette kan udnyttes i 
perioder med skader eller overtræning ved at 
benytte alternative træningsformer.

• Da man helst skal træne på minimum 
arbejdstærsklen, anbefales det at benytte 
intervaltræning. Herunder er givet nogle 
eksempler på træning af den aerobe effekt. 
Når det udføres i praksis, er det svært at 
vurdere intensiteten uden brug af pulsur 
eller andet – men det er vigtigt, at arbejdet er 
intenst nok, hvilket ikke er det samme som at 
arbejdet føles hårdt! Hvis man fx skærer ned 
på pauserne i intervaltræningen eller udfører 
andet arbejde i pauserne, vil øvelsen måske 
føles hårdere, men arbejdsintensiteten vil 
rent faktisk blive sat ned, da man vil nærme 
sig arbejdstærsklen for kontinuerligt arbejde. 
Hvis man bruger løbetræning som eksempel, 
skal løbehastigheden under intervalformerne 
overstige den løbehastighed, man kan 
gennemføre en 5 km med. 

• Ved de korte intervaller skal løbehastigheden 
være så høj, at man kommer op over VO2-
maks. Hvis man gerne vil arbejde høj-intenst 
aerobt, er lange intervaller oftest en dårlig idé. 
For ved lange intervaller kan man ikke komme 
væsentligt over arbejdstærsklen i intensitet, så 
hvis arbejdstærsklen for en udøver kun er 60 % 
af VO2-maks., vil de lange intervaller måske kun 
foregå på 65 % (målet ved høj-intenst aerobt 
arbejde er minimum 90 %).

Aerob træning i praksis
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EKSEMPLER PÅ TRÆNING AF AEROB 
KAPACITET
1. Eksempel 1 (lange intervaller): 3*10 min. 

arbejde med 5 min. pause (ratioarbejde: Pause = 
2:1)
• Arbejdstid 30 min. – træningspas 45 min.
• Intensitet 70 % af aerob effekt

2. Eksempel 2: 60 min. kontinuerligt arbejde
• Intensitet 60 % af aerob effekt

3. Eksempel 3: 120 min. kontinuerligt arbejde
• Intensitet 50 % af aerob effekt

Aerob kapacitet

• Her gælder det om at udføre et samlet, stort 
aerobt stykke arbejde. Husk derfor at træne 
på fyldte depoter, og genopfyld dem under og 
efter træningen. Et langt, hårdt træningspas 
på 1½-2 timer vil tælle som træning af den 
aerobe kapacitet. Da effekten sker lokalt ude 
i musklerne, skal træningen belaste relevante 
muskler. En cykelrytter vil fx ikke kunne forbedre 
sin aerobe kapacitet i cykling ved at udføre 
armarbejde. 

• Det skal understreges, at højintens aerob 
træning (som primært rammer VO2-maks.) også 
har en stor effekt på den aerobe kapacitet. 
Muskulaturens fedtforbrændingsevne forbedres 
også ved denne type træning, SELVOM 
fedtforbrændingen i sig selv er lav under det 
højintense arbejde. Ved højintenst arbejde vil 
arbejdstærsklen forbedres, hvilket vil forbedre 
den aerobe kapacitet.

• Intensiteten vil ligge under eller på 
arbejdstærsklen ved langvarigt arbejde. Jo 
længere arbejdstid, jo lavere intensitet. De 
bedste løbere kan gennemføre et marathonløb 
på over 90 % af VO2-maks., men for de fleste 
karateudøvere vil arbejdsintensiteten ikke 
overstige 50 % ved så langvarigt arbejde. 

• Ved langvarigt arbejde vil den aerobe kapacitet 
ikke forbedre arbejdstærsklen, men tid til 
udmattelse via større glykogenlagre og bedre 
fedtforbrændingsevne.
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Anaerobe kvaliteter
Musklerne er i stand til at levere en stor mængde 
anaerob energi på kort tid, uden at der er ilt til stede. 
Da karate er højintenst og ofte intervalarbejde, er det 
anaerobe system meget vigtigt.

Det anbefales, at man anvender formel træning uden 
for sæsonen (fx sprintarbejde) og funktionel træning 
(karateøvelser) inde i sæsonen. Den formelle træning 
rammer ofte mere direkte og præcist på de parametre, 
som skal forbedres, men i sæsonen er det vigtigt, at 
øvelserne kan overføres og ligner karate.

Man skelner mellem to overordnede anaerobe 
egenskaber:

1. Anaerob effekt = den maksimale anaerobe 
energifrigørelseshastighed.

 a. Det er generelt svært at kvantificere anaerob 
energifrigørelse, men hos cykelsprintere ligger 
watt-målingerne i spurterne nemt på 4 gange 
deres aerobe effekt. Tilsvarende er den anaerobe 
effekt måske kun dobbelt så stor som den aerobe 
effekt hos udholdenhedsatleter. 

 b. Vigtige faktorer er andelen af hvide/eksplosive 
muskelfibre, nervesystemet/styrke, lagrene af ATP 
og Kreatinfosfat samt mængden af de anaerobe 
enzymer.

 c. Måles indirekte som fx tophastighed under sprint 
eller som peak power i en wingate-test (30 sek. all-
out cykelsprint). 

2. Anaerob kapacitet = den maksimale energimængde 
som kan frigøres anaerobt.

 a. Hvis man omregner til energifrigørelse svarende 
til ml ilt, har utrænede en anaerob kapacitet på 
omkring 40 ml ilt/kg kropsvægt. Anaerobe atleter 
som sprintere og kajakroere kan have værdier, 
der nærmer sig 100 ml ilt/kg kropsvægt. Ud over 
de samme faktorer som ved anaerob effekt er 
evnen til at tolerere og bortskaffe træthedsstoffer 
essentiel. 

 b. Måles som fx MAOD (maximal accumulated 
oxygen deficit = den del af arbejdskravet i starten 
af et arbejde som ikke dækkes af iltoptagelsen), 
som mean power i wingate-test, som maksimal 
blodlaktat eller som præstationer, hvor 
arbejdstiden er 30-90 sek. (fx 400 m-løb).

Anaerob udvikling hos børn og unge
De anaerobe præstationer er meget afhængige af 
muskelmassen. Derfor ser man, at de anaerobe 
egenskaber stiger lineært i piger og drenge indtil 
puberteten. Herefter stiger den hurtigt for piger 
og endnu hurtigere for drenge, således at der ved 
pubertetens afslutning er en kønsforskel på omkring 50 
% i drengenes favør. Der er ikke mange studier på dette 
område, da det er vanskeligt at kvantificere anaerobt 
arbejde i modsætning til det aerobe (som blot kræver, at 
man analyserer udåndingsluften). Det ser ud til, at både 
de anaerobe energilagre (ATP, Kreatinfosfat og glykogen) 
samt de tilhørende enzymer (proteiner der hjælper 
energiomsætningen) er lavere hos børn end voksne. 
Trænérbarheden er derfor lav, indtil man når puberteten.

Anaerobe arbejdskrav
Der er langt færre studier, der har undersøgt de anaerobe 
arbejdskrav end de aerobe i karate. Den primære 
årsag er, at det anaerobe område er langt sværere at 
undersøge. Derudover har forskernes fokus i for høj grad 
koncentreret sig om det aerobe. 

ANAEROBE KRAV
EFFEKT KAPACITET

Kata 2 4

Kumite 4 4

Anaerob effekt
Karateatleters anaerobe effekt er undersøgt som Peak 
Power (PP) under en Wingate-test. En Wingate-test i sin 
klassiske udformning er en 30-sekunders all-out test 
på et cykelergometer. Typisk måler man ”peak power”, 
som er højeste målte effekt (optræder efter et par 
sekunder), og ”mean power” som er den gennemsnitlige 
effekt. Værdierne lå på 9,7 W/kg for italienske atleter 
og 13,15 W/kg for iranske atleter (52+131). Den 
danske kataelite blev målt til 11,28 w/kg (41). Det skal 
understreges, at PP under en Wingate-test afhænger 
lige så meget af eksplosiv muskelstyrke som af det 
anaerobe energisystems maksimale effekt. Derudover 
er testen meget følsom over for valget af belastning på 
cyklen. Hvis man gør belastningen for tung, bliver PP 
også lav. Hvis man lader udøverne gennemføre testen 
med forskellig belastning, finder man deres reelle PP. I 
et studie med britiske seniorkarateatleter gav det 10 % 
højere PP, når belastningen blev valgt ud fra atleternes 
fedtfrie muskelmasse (FFM) i stedet for deres samlede 
kropsvægt. De opnåede værdier for PP på hele 16,35 W/
kg ved denne metode (13). 
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Anaerob kapacitet
En ofte anvendt metode til at undersøge anaerob 
kapacitet er via udøvernes maksimale blodlaktat. 
Serbiske udøvere blev således målt til 14,9 (143) og 
franske til 20,7 mmol/L (152), hvilket er høje værdier.  
Nogle studier bruger blodlaktaten til at kvantificere det 
laktacide anaerobe bidrag via beregninger og en masse 
antagelser, som gør det svært at gennemskue validiteten 
i den specifikke situation.

Hvis arbejdsintensiteten er over den anaerobe 
arbejdstærskel eller der er mange intensitetstoppe, 
vil blodlaktaten stige som indikator på anaerob 
belastning, indtil man er nødt til at stoppe arbejdet 
eller nedsætte intensiteten.

Subjektive iagttagelser i kumite indikerer, at atleter 
netop er nødt til at holde længere pauser i kampen 
eller nedsætte intensiteten, hvis kampene er lange 
og intense. Det taler for, at dele af kampene foregår 
over den anaerobe tærskel. Samme oplevelser har 
kataudøvere i lange, hårde kataer som Chatan Yara 
Kusanku, eller blot når de udfører træningsøvelser med 
samme intensitet som kata, men hvor arbejdstiden 
forlænges ud over det normale. Et tysk katastudie med 6 
udøvere fra let øvede til eliteatleter viste netop, at laktat 
efter kun 30 sekunders kata var 4,6 mmol/L og efter 
60 sekunder 6,9 mmol/L (24). Det indikerer, at kata i 
dette studie blev udført over den anaerobe tærskel, fordi 
laktatværdierne var høje og fordi de steg med stigende 
arbejdslængde.

En anden metode til at estimere anaerob kapacitet 
er at måle Mean Power (MP) under en Wingate-test. 
Wingate-test er en all-out 30 sekunders cykelsprint. 
Italienske kata-og kumiteudøvere blev målt til 7,9 W/
kg (52), iranske kumiteudøvere til 7,42 W/kg (131) og 
danske kataudøvere til 8,74 W/kg (41). Igen er det pæne 
værdier, som indikerer en god anaerob kapacitet hos 
karateudøvere.

Den mest krævende og valide måde er en test af 
MAOD (maximum accumulated oxygen deficit). Den 
går ud på, at man udmatter forsøgspersonerne ved en 
arbejdsbelastning over den maksimale iltoptagelse, og 
beregner hvor stor en del af energien der blev leveret 
af det anaerobe system. Den del af arbejdskravet, som 
det aerobe ikke kunne levere, må være blevet leveret 
af det anaerobe – derfor kaldes det iltdeficit. Danske 
kataudøvere blev her målt til 50,3 ml/kg – Lars Henriksen 
blev målt til 60,9 ml/kg (41). Franske kumitekæmpere 
blev målt til 57,6 ml/kg og her var der ikke forskel på 

internationale og nationale atleter (152). I et andet studie 
af franske kumiteudøvere lykkedes det at øge MAOD fra 
63,9 til 70,5 ml/kg på kun 7 uger. Samlet set indikerer 
disse data, at kumite ligger på niveau med kata, og at 
begge discipliner har en veludviklet anaerob kapacitet. I 
et italiensk studier lå værdierne for kvinder 20 % lavere 
end for mændene (52).

En sidste metode har forsøgt sig med en samlet model 
for beregning af energikravet (52+24). Her måler man 
iltoptagelsen under kata/kumite, blodlaktat samt den 
hurtige komponent af iltgælden = EPOC (Excess Post-
exercise Oxygen Consumption). Når et arbejde ophører, 
vil iltoptagelsen være højere end hvileniveau et stykke 
tid. Typisk vil den inden for et par minutter falde drastisk 
og så forblive let forhøjet alt afhængig af, hvor hårdt og 
længe man har arbejdet. Iltoptagelsen er forhøjet dels på 
grund af de metaboliske forstyrrelser, dels fordi der skal 
opbygges nogle af de primært anaerobe depoter, der er 
brugt i starten af arbejdet. Derfor kaldes EPOC også for 
iltgæld. Som med anvendelsen af blodlaktat er metoden 
bygget på nogle vanskeligt accepterede antagelser, 
som gør det meget problematisk at gennemskue den 
egentlige belastning under karate.

Arbejdsintensitet under kumite

Sammenfatningen på en række studier er, at  
kæmpere under kumite har en iltoptagelse på 
omkring 60-65 % (puls 90 %) og en gennemsnitlig 
samlet intensitet på 70-75 % af maksimal 
iltoptagelse inklusive det anaerobe bidrag. Der vil 
dog være større eller mindre perioder af kampen, 
hvor intensiteten er væsentligt højere (afhængig af 
kampens længde og udvikling samt kampstil).

De høje laktatværdier observeret i forbindelse med 
kumite er derfor ikke et udtryk for, at kæmperne 
konstant ligger over den anaerobe tærskel, men at de 
gør det i kampens intense perioder, og at de intense 
duellers træthed hober sig op i løbet af kampen.

Set i lyset af kumiteudøveres høje resultater på Wingate-
test og MAOD sammenholdt med de høje værdier af 
blodlaktat og EPOC målt under kampe, vurderes både 
anaerob effekt og anaerob kapacitet til at være vigtige, 
men ikke afgørende egenskaber. 

Arbejdskravet i kumite gives karakteren 4 i anaerob 
effekt og 4 i anaerob kapacitet
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Arbejdsintensitet under kata
Der er ikke mange studier, der har undersøgt 
arbejdskravet til kata. Under træning er der målt 
intensiteter helt op til 100 % af makspuls og 94 % af 
maksimal iltoptagelse (198). 

Det er tydeligt, at der er forskellige måder at udtrykke 
sin kata på, når man kigger på verdenstoppen. Nogle 
er meget fysiske, fx franske Milon, italienske Valdesi, 
japanske Kiyuna og spanske Sanchez. Andre er meget 
tekniske, fx Diaz fra Venezuela, italienske Bottaro 
og spanske Quintero, mens andre spiller meget på 
hastighed, fx japanske Usami og Shimizu. Det er tydeligt, 
at der er forskelle i arbejdskrav. 

I Danmark er tre af de mest vindende kæmpere på 
herresiden de sidste 20 år, Michael Catalan, Lars 
Henriksen og Christopher Skotte Rohde. Også her er der 
tydelige forskelle i fysiologi og udtryk, hvilket var tydeligt, 
da de to førstnævnte blev testet under deres kata Unsu. 
Lars Henriksen havde et højere kondital og et mere 
teknisk udtryk i sin kata, mens Michael Catalan havde 
en større muskelmasse og var mere fysisk i sin kata 
(jævnfør daværende landstræner Lone Hansen). Lars 
Henriksen havde en større anaerob kapacitet målt per 
kg, men i absolutte tal var den størst hos Michael Catalan 
på grund af større muskelmasse. Michael Catalan 
kunne anvende hele denne kapacitet på kun 90 sek og 
iltgæld efter Unsu var på imponerende 120 % i forhold til 
90-sekunders sprint på løbebånd med hældning på. Lars 
Henriksen opnåede en iltgæld på 85 %. På løbebånd blev 
intensiteten beregnet til cirka 145 og 130 % af maksimal 
iltoptagelse respektivt (41). Der var også andre udøvere 
med i forsøget, og det taler for det anaerobes betydning, 
at der var sammenhæng mellem den anaerobe kapacitet 
og intensiteten under kata samt Peak Power under 
Wingate-test og intensiteten. Jo højere intensitet 
under kata, jo højere var deres placering til DM samt 
internationale styrkeforhold jævnfør landstræneren (41).

Ud fra indsamlede data vil en arbejdsintensitet 
for en fysisk kataudøver ligge på 100-130 % af 
maksimal iltoptagelse (højest for de korte kataer), 
hvoraf selve iltoptagelsen vil ramme 50-75 % (højest 
på de lange kataer). For de mere tekniske udøvere 
vil arbejdsintensiteten formentlig ligge på 80-100 %.

Det anaerobe arbejdskrav i kata er vurderet lidt 
konservativt i forhold til disse tal, som måske berettiger 
et 5-tal som arbejdskrav, da der ikke er nok studier på 
området og metoderne er svære at gennemskue med 
hensyn til validitet. Vi vil ikke blive overraskede, hvis 
kravet bliver opjusteret i fremtiden. Arbejdskravet er 
kun sat til anaerob kapacitet, og vurderes ikke at være 
væsentligt på den anaerobe effekt. At kataudøvere klarer 
sig godt i test på den anaerobe effekt som Peak Power 
skyldes deres eksplosive egenskaber på det muskulære 
område og det faktum, at træning af den anaerobe 
kapacitet også smitter af på den anaerobe effekt.

Arbejdskravet i kata gives karakteren 4 i anaerob 
kapacitet og 2 i anaerob effekt
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EKSEMPLER PÅ TRÆNING AF ANAEROB 
EFFEKT (FORMEL)
1. Eksempel (korte accelerationer): 12*20 m 

sprint med start hvert 2. minut (ratioarbejde: 
Pause = 1:30)
• Træningspas varighed 24 min.
• Intensitet 100 % af anaerob effekt

2. Eksempel (tophastighed): 8*60 m sprint med 
start hvert 3. minut (ratioarbejde: Pause = 1:20)
• Træningspas varighed 24 min. 
• Intensitet 100 % af anaerob effekt 

3. Eksempel (fastholde tophastighed) 4*100 m 
sprint med start hvert 4. minut (ratioarbejde: 
Pause = 1:15)
• Træningspas varighed 16 min.
• Intensitet 90 % af anaerob effekt

• Denne egenskab trænes ved sprintlignende 
øvelser og arbejde omkring den maksimale 
intensitet. 

• Tung, eksplosiv styrketræning har stor, positiv 
effekt på den anaerobe effekt, og der er en 
betydelig neural/styrkekomponent i øvelserne. 

• Træningen foregår som kortvarigt, intenst 
arbejde med lange pauser, så både krop og 
hjerne når at restituere fuldt mellem sættene. 

• Det er bedre, at pausen er for lang end for kort, 
bare man husker at holde sig godt varm, inden 
man laver sprint-lignende arbejde. 

• Karateøvelser kan godt anvendes. Det er dog 
ekstremt vigtigt, at øvelsen er helkropsarbejde 
og er simpel nok til, at intensiteten kan 
opretholdes.

Anaerob effekt

EKSEMPLER PÅ TRÆNING AF ANAEROB 
EFFEKT (FUNKTIONEL)
1. Eksempel: 8*sprint med berøring mellem 2 

punkter med 3 m afstand (hver tpunkt berøres 
2 gange) og afslutning med spring med forreste 
hånd med start hvert 3. minut (ratioarbejde: 
Pause = 1:30)
• Træningspas varighed 24 min.
• Intensitet 100 % af anaerob effekt

2. Eksempel:  8*10 m sprint fra liggende position, 
herefter jagter man makker med scoringer 
tilbage til startlinjen med start hvert 3. minut 
(ratioarbejde: Pause = 1:15)
• Træningspas varighed 24 min.
• Intensitet 90 % af anaerob effekt

3. Eksempel: 6*20 sek frie angreb, jagter makker 
med start hvert 4. minut (ratioarbejde: Pause = 
1:10)
• Træningspas varighed 24 min. 
• Intensitet 80 % af anaerob effekt 

KUMITE

ANAEROB TRÆNING I PRAKSIS
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EKSEMPLER PÅ TRÆNING AF ANAEROB 
KAPACITET (FUNKTIONEL)
1. Eksempel: 20*5 sek. opbygning til scoring med 

start hvert 30. sekund (ratioarbejde: Pause = 
1:5)
• Træningspas varighed 10 min.
• Intensitet 80 % af anaerob effekt

2. Eksempel (italiener): 8*20 sek. opfølgende 
scoringer uden at presse modstander bagud 
med start hvert minut (ratioarbejde: Pause = 1:2)
• Træningspas varighed 8 min. 
• Intensitet 70 % af anaerob effekt 

3. Eksempel: 4*20 sek. sprint plus 20 sek. 
scoringer, hvor makker sætter handsken op med 
start hvert 4. minut (ratioarbejde: Pause = 1:1)
• Træningspas varighed 6 min.
• Intensitet 60 % af anaerob effekt

KUMITE

EKSEMPLER PÅ TRÆNING AF ANAEROB 
KAPACITET (FUNKTIONEL)
1. Eksempel (hele kataer)

• Performance af hel kata
• Pause samme længde som kata
• 4-6 gentagelser

2. Eksempel (lange sekvenser)
• Performance lang sekvens
• Pause dobbelt længde af sekvens
• 8-12 gentagelser

3. Eksempel (lang sekvens plus fysik)
• 8 burpees
• 4 sprint 10 m
• Performance lang sekvens
• Pause samme længde som arbejdsperiode
• 4-6 gentagelser

KATA

EKSEMPLER PÅ TRÆNING AF ANAEROB 
KAPACITET
1. Eksempel (lange sprint, fx 150 m): 12*20 sek. 

arbejde med 100 sek. pause (ratioarbejde: 
Pause = 1:5)
• Arbejdstid 4 min. – træningspas 24 min.
• Intensitet 80 % af anaerob effekt

2. Eksempel 2 (lange sprint, fx 300 m): 8*60 sek. 
arbejde med 180 sek. pause (ratioarbejde: 
Pause = 1:3)
• Arbejdstid 8 min. – træningspas 32 min.
• Intensitet 60 % af anaerob effekt

3. Eksempel 3 (lange sprint, fx 500 m): 4*120 
sek. arbejde med 240 sek. pause (ratioarbejde: 
Pause = 1:2)
• Arbejdstid 8 min. – træningspas 24 min.
• Intensitet 50 % af anaerob effekt

• Denne træningsform er ekstrem hård, da den 
går ud på at producere og tolerere så mange 
træthedsstoffer som muligt. 

• Pauserne er derfor vigtige at styre. På den 
ene side skal de være så korte, at man ikke 
når at restituere, men samtidig lange nok til at 
intensiteten bibeholdes højere end VO2-maks. 

• Det samme gælder for arbejdsperioderne, som 
skal være lange eller gentagne nok til at skabe 
stor træthed, men tilstrækkelig korte til at holde 
intensiteten høj. 

• Man er ofte tvunget til at regulere 
træningspasset undervejs og tilpasse enten 
antal sæt eller arbejdstid for at opretholde 
motivationen og intensiteten.

Anaerob kapacitet
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SMIDIGHED

”Ved udstrækning laver man en øget spænding 
i vævet, som ved vedholdende stræk får 
strækmodstanden til at falde. Dette kan 
påvirke fleksibiliteten, hvilket henviser til 
bevægelsesudslaget i leddene kaldet Range Of 
Motion = ROM”.

Området er omgærdet af en række myter og usandheder. 
Derfor opridses her de vigtigste facts:
•	 Hyppig udstrækning har en positiv effekt på 

præstationer og nedsætter skadesrisiko. Det er bedre 
at lave daglig udstrækning i kortere tid, end hvis man 
intensivt træner smidighed hver anden uge.

•	 Akut udstrækning lige inden en præstation nedsætter 
eksplosiviteten, og skal derfor indlægges tidligt 
i opvarmningen som dynamisk stræk inden en 
karatepræstation og IKKE som langvarig passiv 
udspænding, inden man skal præstere.

•	 Muskler, sener og ledbånd har en maksimal længde, 
de kan strækkes til. Spændingen i vævet stiger 
med stigende stræk. Smidighedstræning øger 
den maksimale kapacitet for spænding, således 
at man kan komme længere ud i yderstillinger – 
smidighedstræning gør IKKE vævet længere.

•	 Udspænding i forbindelse med nedvarmning 
mindsker IKKE ømheden – i stedet bør der laves let 
kredsløbsarbejde som nedvarmning, så affaldsstoffer 
kan borttransporteres. Tværtimod kan effektiv 
smidighedstræning ofte medføre træningsømhed, 
specielt hvis det er uvante øvelser. Så pas på med 
at udføre voldsom smidighedstræning efter meget 
muskulært krævende træningspas.

Smidighedskvaliteter
Man kan tale om både formel og funktionel smidighed. 
Den formelle smidighed er den passive smidighed, 
der kan måles ved fx en split-test. Den er afhængig af 
bevægeudslaget i selve leddet og fleksibiliteten i sener, 
ledbånd og muskler. Den funktionelle smidighed er 
udøverens evne til at udnytte den i aktive bevægelser, 
fx når atleten skal gå ned i dybe stillinger eller udføre 
høje spark. Der kan være stor forskel på den formelle 
og funktionelle smidighed hos den aktuelle udøver. Der 
kan være kæmpere, som ikke kan komme langt ud i 
strækkene, men alligevel altid kan få løftet foden op til 
et spark mod hovedet. Omvendt kan der være kæmpere, 
som næsten sidder i split, men som mangler balance, 
styrke eller timing til at kunne sparke højt.

Udvikling i smidighed for børn og unge
Der kan observeres meget store forskelle i smidighed 
hos unge udøvere. Forskellen kan skyldes deres 
genetiske disponering, deres aktivitetsbaggrund og 
deres tidspunkt i udviklingen. Man kan derfor stå med en 
gruppe udøvere på 10-14 år med stort set den samme 
træningserfaring, hvor der er relativt store forskelle i 
smidighed.

Naturligt smidige atleter og personer med 
hypermobilitet har længere strukturer omkring leddene, 
og kan derfor tit komme ud i yderstillinger, der kan skade 
dem, uden at kroppen naturligt siger stop. Disse atleter 
skal træne meget styrke og kontrol omkring leddene og 
passe på ikke at overstrække.

Der er målt reduceret bevægelighed i en del idrætter 
som følge af hyppig belastning. Det er derfor vigtigt med 
jævnlig udspænding for at undgå denne opstramning, 
der hæmmer bevægelserne. Da muskler, sener og 
knogler ikke vokser lige hurtigt, vil børn og unge hyppigt 
opleve stramme muskelstrukturer under deres opvækst.

Arbejdskrav

 ARBEJDSKRAV SMIDIGHED
SKULDRE RYG HOFTE ANKEL

Kata 3 3 5 5

Kumite 4 4 4 4

I kumite er kravet til smidighed vurderet til at være 
højt og jævnt fordelt over hele kroppen. Det kræver 
smidige skuldre og ryg at komme langt ud i teknikkerne 
og undvige atletisk på arealet. Det kræver også stor 
smidighed i underkroppen at sparke og bevæge sig i 
belastende yderpositioner under kampen. Selvom kravet 
til smidighed i hofte ikke er maksimalt, er kravet mere 
allround end for kata, hvor det er smidighed i lidt mere 
faste positioner og vinkler, der er nødvendig. I kumite 
er der mange typer spark og nogle gange fra lidt aparte 
vinkler og situationer, der gør, at man skal være varieret i 
sin smidighed.

I kata er smidigheden mere specifik. Der er maksimalt 
krav til hofter og ankel for at komme ned i de dybe 
stillinger som shiko dachi, kiba dachi, neko ashi dachi 
og kokutsu dachi. Det er meget vanskeligt at bevæge 
sig korrekt fra den ene dybe stilling til den anden 
uden at være meget smidig. Spark kræver også en vis 
smidighed, specielt kan der være store krav hos udøvere, 
som vælger kataer med høje spark som fx Gankaku. I 
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overkroppen er der ikke store krav til smidighed, men det 
kan være en hæmmende faktor, så derfor anbefales en 
god grundsmidighed.

Smidighedstræning i praksis
Som nævnt er det bedre at lave hyppig og måske lidt 
mere kortvarig udspænding end at gøre det sjældnere og 
mere intenst.

Den klassiske måde at øge smidigheden på er at gå 
til yderstilling og holde strækket 20-30 sekunder. 
Under selve strækket er spænding i vævet den største 
fjende. Derfor skal man være rolig og afslappet under 
et stræk. Der må ikke være larm, man skal fokusere på 
vejrtrækning, ikke holde vejret, og makker skal gøre 
bevægelser langsomt og uden ryk for at forhindre, 
at kroppen spænder op som forsvar. Når man kan 
mærke, at spændingen falder, kan man gå længere ud i 
strækket.

PNF (Proprioceptiv Neuromuskulær Facilitering) er 
effektivt til at forbedre fleksibilitet. Ved at spænde i 
musklerne omkring leddet, kan man komme længere 
ud i en efterfølgende afslappende fase af strækket. 
I praksis gøres det ved at spænde enten i agonister 
eller antagonister i cirka 10 sekunder. Herefter bruger 
man 10 sek. til at falde til ro og prøver så at komme 
længere ud i strækket. For sikkerhedens og effektens 
skyld bør man ikke spænde i yderstillinger – fx hvis man 
strækker splitstræk for indadførerne, kan man samle 
benene ind til skulderbredde og spænde derfra (enten 
forsøge at samle eller sprede benene med makker som 
modstand). Der skal ikke spændes, mens man strækker. 
Strækket kommer efterfølgende. Denne metode er mere 
tidskrævende, men også meget udbytterig. Erfaringen 
viser, at nogle udøvere reagerer lige godt på både at 
spænde i agonister og i antagonister (man kan ikke 
gøre det samtidigt), men der er også andre, som bedst 
reagerer på den ene metode frem for den anden.
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Det motoriske aspekt er helt centralt i alle karatens 
facetter.

Inden for idrætsteorien skelner man mellem 
begreberne ”færdigheder” og ”teknik”.

Færdigheder kan betragtes som ”råmaterialet” af 
bevægelser og teknikker er de specifikke bevægelser, 
som er tilladte eller hensigtsmæssige i den pågældende 
disciplin. 

”Gennem færdighedstræning forsøger man at 
udvikle bevægelsesrepertoire, bevægelseskontrol og 
kropsbevidsthed”. 

”Reglerne i den enkelte sportsgren bestemmer formålet 
med teknikken, og de bevægelser, som en given teknik 
medfører, skal overholde reglerne”.

Færdigheder opdeles i:
•	 Generel motorik 
 o Helt basale mønstre som hop, kast, rul, skub, 

afsæt, spark
•	 Generel koordination
 o Her sættes bevægelser sammen på en 

udfordrende måde, fx avanceret sprællemand og 
hinkeøvelser

•	 Specifik motorik
 o Dækker over motoriske mønstre som har et 

idrætsmæssigt formål – det kunne fx være at 
bounce i kumite eller springe i kata

•	 Specifik koordination
 o Det dækker over karatens typiske mønstre: 

Håndteknikker og spark i forskellige retninger 
samt basale principper bag de forskellige stillinger 
– uden at det præcist ligner karateteknikker. Fx 
ville en balletdanser/rytmisk gymnast have en 
veludviklet specifik koordination i forhold til det 
at bevæge sig på forskellige måder, arbejde med 
vægtfordeling, rotationer ved retningsskift osv. 
uden, at personen havde kendskab til karate. 
På samme måde ville en kuglestøder eller en 
badmintonspiller have gode forudsætninger for at 
kunne overføre kraft fra ben og core til armene.

Det anbefales, at man bruger mange kræfter på at 
forbedre den generelle motorik og koordination i 
den præpubertale fase U10 og U12.

Den danner afsæt for den specifikke del, som igen 
danner afsæt for de endelige teknikker. Jo mere man 
investerer og forbedrer den generelle del, jo bedre 
teknikker kan opnås i den sidste ende. Princippet bør 
også anvendes, selvom udøverne er startet i en sen 
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alder – her bør man også træne på at forbedre den 
generelle del. Selv for dygtige udøvere er det vigtigt at 
udfordre både motorik og koordination. Karatetræning 
kan i sig selv stimulere børns evner inden for motorik. 1 
uges højintens karatetræning med børn i alderen 8-12 
år øgede således deres evner inden for kast, spring, 
smidighed og agility (137). Det betyder, at karate i sig 
selv har potentiale til at udfordre motorikken på rigtigt 
mange parametre.

Det er uhyre vigtigt at understrege, at: 

”Selvom tidlig specialisering har en effekt på 
udviklingen af de motoriske færdigheder, er der 
ikke evidens for, at det medfører et højere sportsligt 
niveau”.

Selvom kata og kumite har en række ting til fælles, er der 
også store forskelle:
•	 Kata er en lukket færdighed – omgivelserne ændrer 

sig ikke, og teknikken skal ikke tilpasses.
•	 Kumite er en åben færdighed – omgivelserne 

(modstanderen) ændrer sig konstant og skal 
tilpasses. 

•	 Om en færdighed er åben eller lukket spiller en 
stor rolle i forhold til hvilke tekniske egenskaber, 
den kræver. Men også på andre områder spiller 
det ind, fx visualisering. Et studie sammenlignede 
visualiseringsevner for kumiteudøvere med 
balletdansere og en kontrolgruppe (48). Begge 
grupper af atleter var markant bedre til alle aspekter 
af visualisering. Der var også en tendens til, at 
balletdansere klarede sig bedre end kumiteudøvere. 
Det var netop studiets hypotese, at atleter fra lukkede 
færdigheder var bedre til visualisering end atleter fra 
åbne færdigheder. Studiet bekræftede delvist denne 
hypotese. 

•	 Teknikken i kata er meget formel. Det betyder, at den 
bedømmes subjektivt ud fra en række kriterier, der 
er skrevet ind i reglerne, og skal tolkes af dommere. 
Derfor handler det i kata om at perfektionere disse 
teknikker, så de kan genskabes hver eneste gang. 

•	 Teknikken i kumite er meget kompetitiv. Det betyder, 
at den er løsningsorienteret. Man vil gerne sætte 
forreste hånd, men afstand, vinkel, afsæt osv. skal 
tilpasses lynhurtigt i situationen.  Så man kan have en 
nok så god forreste hånd mod et fast mål, men den er 
ubrugelig, hvis den kun kan udføres præcist i meget 
standardiserede situationer.

PÆDAGOGIK
Det er essentielt, at en dygtig træner besidder de rigtige 
kompetencer i forhold til målgruppen på det faglige og 
pædagogiske område. En af de dygtigste karatetrænere 
på dette område var Kai Lundager, som vi desværre 
mistede alt for tidligt til kræften. Kai sensei var kendt 
som en af de dygtigste udøvere og trænere, DKarF 
har haft igennem årene, og en af de første der tog en 
idrætsuddannelse og formåede at omsætte den til 
praktisk viden til gavn for DKarF samt alle sine elever.

Træneren skal blandt andet kunne:
•	 Planlægge og organisere træning.
•	 Analysere, evaluere og vurdere præstationer og 

træningsindsats.
•	 Kommunikere med atleter, herunder formidle, lytte og 

give feedback.
•	 Identificere og skabe rammer samt 

læringsforudsætninger for målgruppen.
•	 Skabe den gode relation mellem træner og atlet, som 

er forudsætningen for en kvalificeret træning. 
•	 Planlægge og afvikle træninger, hvor mål, indhold, 

metode, evaluering og refleksion er nøgleord.
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Indlæring af færdigheder – feedback & 
didaktik
Metoderne, man anvender til at lære udøverne 
færdigheder, bør tilpasses efter alder, niveau og hvor 
langt man er i indlæringsfasen. I skemaet ovenfor kan 
ses de vigtigste områder og hvordan pædagogikken bør 
tilpasses aldersinddelt:

Trænerkompetencer: Omhandler de primære 
egenskaber hos træneren, som er nødvendige for at 
fange målgruppens interesse og gøre det muligt at 
udvikle den. Med pædagogisk menes, at træneren er 
tålmodig og rummelig samt tager sig tid til at forklare 
og få de svageste med. Hvis accept er vigtig, menes 
der at udøvernes motivation er stærkt afhængig af, 
om træneren kan lide dem. Med faglighed menes der, 
at trænerens kompetencer inden for idrætten er det 
vigtigste.

Feedback: Her er tre underpunkter som alle omhandler 
feedback. Hvem bør give feedback, hvor tit skal den 
gives og hvilken form skal den have.

Fokuspunkter: Når der fx vælges, at nu skal vi træne 
forreste hånd i kumite med fokus på benarbejdet, 
forberedelsen eller afslutningen, hvem vælger så disse 
fokuspunkter, og skal de præsenteres i en bestemt form?

•	 Før puberteten U8/U10/U12
 o U8: Her er indhold leg og bevægelse. Træneren 

skal vise, katalysere og lege med. I denne alder er 
rollelege det primære kendetegn; barnet forestiller 
sig de bevægelser de skal udføre i billeder eller 
andet.

 o U10: Her bliver rollelege afløst af regellege. 
Træneren må nu forklare og korrigere i højere 
grad. Øvelser, hvor udøverne skal samarbejde 
og interagere med de andre på holdet, kan 
introduceres.

 o U12: Regellege er i centrum nu, og konstruktionen 
og ”forhandlingen” af reglerne er vigtige 
for motivationen. Udøverne bliver mere 
resultatorienteret og bevidste om deres og 
andres evner, hvilket betyder, at træneren skal 
være opmærksom på ikke at udstille udøverne. 
Udøverne begynder at udvikle sig meget forskelligt 
sportsspecifikt, hvilket skaber social utryghed, 
hvis nogle har mere succes end andre og fx bliver 
gradueret hurtigere. Feedback fra træneren bliver 
vigtig i denne aldersgruppe.

 o Hos de yngre børn er det vigtigt, at der er nok 
”hænder” i træningen, antallet af hjælpetrænere 
og trænere er langt vigtigere end niveauet, så 
længe den ansvarlige træner har de fornødne 
pædagogiske kompetencer.

ATK-STIGE PÆDAGOGIK
U8/U10/U12 U14/U16 U18/U21/+21

Trænerkompetencer
Det pædagogiske er vigtigst, 

dernæst accept og så 
fagligheden

Alle 3 områder er lige 
vigtige: accept, pædagogik 

og faglighed

Det faglige er vigtigst, 
dernæst accept og til sidst 

pædagogik

Feedback-kilder
Primært ekstern feedback 
(instruktør, spejle, video)

Intern feedback skal 
indøves, fælles ordforråd 

udvikles, udøverne begynder 
at kunne hjælpe hinanden 
med konstruktiv feedback

Udøvere kan i høj grad gøre 
brug af intern feedback 
og kan på dette niveau 

give hinanden kvalificeret 
feedback

Hvor ofte gives 
feedback?

Meget få gentagelser 
mellem hver feedback

Stigende antal gentagelser Stigende antal gentagelser

Type feedback

Primært positiv feedback. 
Negativ feedback bør 

være som leg/humor eller 
demonstreret af instruktør

Både positiv og negativ 
feedback kan anvendes, 

stadig med fokus på 
formidling af negativ 

feedback

Både positiv og negativ 
feedback kan anvendes

Fokuspunkter
Instruktører vælger 
fokuspunkter, brug 

billedsprog og rytmer

Udøvere kan i nogen grad 
være medvirkende til at 
udvælge fokuspunkter

Udøvere kan i høj grad være 
medvirkende til at udvælge 

fokuspunkter
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 o Her er det vigtigt, at træneren ikke bruger lang 
tid på at forklare bevægelsen. Brug rytmer, 
billedsprog og anvend gerne kompetitiv træning, 
som belønner den rigtige bevægelse. Man skal 
have korte træningsseancer, når man indlærer 
nye færdigheder. Brug gerne fysisk aktivitet i 
små doser indimellem disse tekniske pas. Hvis 
man anvender nogle bestemte billeder/ord som 
”triggers” på øvelserne, bør disse også anvendes, 
når øvelsen skal trænes igen på et senere 
tidspunkt. Hvis der er sammenhænge mellem 
forskellige bevægelser, kan man med fordel 
anvende de ord/billeder/rytmer, som binder dem 
sammen.

 o Da udøvernes evne til selv at fornemme deres 
bevægelser tit ikke er så udviklet på dette stadie, 
anbefales det at bruge feedback fra eksterne kilder 
(primært trænere og udøvere på højere niveau, 
men også fx video). Man har i mange år arbejdet 
med video-feedback i idræt - også i karate. Helt 
tilbage i 1967 demonstrerede et studie, at voksne 
nybegyndere udviklede sig hurtigere og bedre i 
karate, hvis de periodevis blev filmet og fik vist 
disse klip efter træning (23). Feedback bør gives 
umiddelbart efter øvelsen, og det er vigtigt, at 
udøverne får mulighed for at prøve igen lige med 
det samme. Det er også afgørende, at udøverne 
kun modtager feedback på de fokuspunkter, der er 
blevet udstukket – disse fokuspunkter bør primært 
være udvalgt af instruktørerne. Forholdet mellem 
frekvens og feedback skal være lav – forstået på 
den måde at udøverne kun skal lave få gentagelser, 
inden der gives feedback. Brug primært positiv 
feedback eller inddrag leg/humor til den negative 
feedback. Evt. kan instruktøren bruge sig selv til 
at illustrere den negative feedback i stedet for at 
fortælle udøverne alle de ting de gjorde forkert.

•	 Under puberteten U14/U16
 o I denne alder er udøverne meget bevidste om 

deres faglige niveau, men også deres rolle i det 
sociale. Det betyder, at der stilles større krav til 
træneres faglighed, men også at trænerne skal 
være opmærksomme på, at accept af udøverne 
er centralt for deres motivation. Det pædagogiske 
spiller dog stadig en central rolle.

 o I denne fase kan man i højere grad stimulere den 
kognitive forståelse af bevægelserne og skabe 
kobling til allerede kendte bevægelser. Det betyder, 
at bunkai-forståelse (kata) og det taktiske set-up 
(kumite) kan inddrages i væsentlig grad. Her kan 
man anvende et større antal gentagelser, men 

stadig holde øje med at indlæringskurven ikke 
flader ud. Da det kræver en større mental indsats 
at inddrage det kognitive, anbefales det at have 
regulære pauser undervejs i træningen. Under 
opvarmningen kan man sagtens anvende allerede 
indlærte bevægelser som rekonsolidering.

 o Der skal udarbejdes et fælles ordforråd, som 
både træner og udøver forstår. Dette ordforråd 
skal gradvist udvikles og i stigende grad 
årsagsforklares til udøverne.

 o Intern feedback skal nu integreres i højere grad. 
Udøverne skal stimuleres til at sætte ord på 
det de oplever, og det skal prioriteres at skabe 
sammenhæng mellem det, som træneren ser, 
og det de selv oplever. Det er derfor essentielt, 
at der udvikles et fælles ”sprog” bestående af 
tekniske termer, som alle trænere og udøvere 
deler. Nu kan man øge antallet af gentagelser 
inden feedback, og man kan også anvende negativ 
feedback. Udøverne kan nu begynde at være med i 
udvælgelsen af fokuspunkter.
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•	 Efter puberteten U18/U21/+21
 o I denne alder er det faglige niveau hos underviseren 

enormt vigtigt, specielt hvis niveauet blandt 
udøverne er højt. Sammen med den sociale accept 
er det vigtigere end pædagogikken, udøverne kan 
i mange tilfælde ”acceptere” en dygtig træner, der 
kan lide dem over en ”pædagogisk” træner, de 
ikke bryder sig om eller respekterer på det faglige 
niveau. Dermed ikke ment, at behovet for det 
pædagogiske niveau hos underviseren forsvinder 
eller er ligegyldigt hos ældre målgrupper, men 
at det ikke er nær så vigtigt som hos de yngre 
målgrupper, hvis underviseren er fagligt dygtig og 
vellidt.

 o Ved denne alder kan man i langt højere grad 
inddrage udøverne i hvilke fokuspunkter, som skal 
prioriteres i bevægelsen. Man kan sagtens drage 
paralleller til andre parametre (eksplosion, styrke, 
smidighed), som udøverne allerede er bekendte 
med. Evaluering er også et vigtigt redskab på dette 
niveau. 

 o De elementer, som blev introduceret under 
puberteten, skal nu forstærkes. Udøverne kan 
nu i vid udstrækning træne på egen hånd, selv 
bestemme fokuspunkter og selv vurdere, hvornår 
de ønsker feedback. Dette er den optimale 
situation. Trænerne skal selvfølgelig overvåge, 
inspirere og løfte forståelsen og detaljegraden op 
på et endnu højere niveau konstant. 

 o Udøvere på dette niveau bør være enormt dygtige 
til at se andre lave kata, analysere, bedømme 
og give feedback. I et italiensk studie fra 2009 
blev kataudøvere på landsholdsniveau bedt 
om at vurdere kataer på både det atletiske og 
tekniske niveau fra 1-10. Som forventet matchede 
deres vurderinger i meget større omfang 
katalandstræneren end fx begyndere og ikke-
atleter (11). Studiet bekræftede en hypotese om 
”neural efficiency”, da man samtidig kunne måle, 
at hjernebølgernes størrelse var forskellige på 
tværs af grupperne i de områder, som har med 
genkendelse af objekter at gøre.   

OVERORDNEDE TEKNISKE 
ARBEJDSKRAV
Det tekniske aspekt er meget vigtigt i både kata og 
kumite. I kata tæller det 70 % af bedømmelsen, og har 
derfor fået topkarakter 5. I kumite er ”god form” også et 
af scoringskriterierne og derfor vigtigt. Selvom der godt 
kan opnås scoring med en mangelfuld teknik set med 
traditionelle øjne, er der også mange scoringer, som ikke 
bliver givet på grund af dårlig form. Derfor er det tekniske 
krav i kumite sat til 4.

Der er udvalgt 11 tekniske egenskaber, som er sat op 
over for hinanden i kata og kumite. Karakteren angiver, 
hvor vigtig egenskaben er med 5 som det højeste. 

•	 Karakteren 5 betegner en afgørende egenskab. Det 
betyder, at den i princippet aldrig bliver god nok, 
enhver forbedring vil være til gavn for atleten. 

•	 Karaktererne 3 og 4 er også vigtige, men betragtes 
som ”bench mark-egenskaber”. Det betyder, at atleten 
skal have et vist niveau, for at denne egenskab ikke 
begrænser en som atlet. Men yderligere forbedringer 
af egenskaber vil i princippet ikke kunne omsættes til 
effekt.

Ligesom alle andre egenskaber vil nogle udøvere 
naturligt besidde disse egenskaber i høj grad, andre må 
træne hårdere for at opnå dem. Der skal være maksimal 
fokus på disse egenskaber før puberteten U10 og 
U12, da man her har en stor kapacitet for at udvikle 
egenskaberne. De skal udbygges gennem puberteten 
U14 og U16. Husk på at udøverne skal udfordres gennem 
nye og sværere øvelser, hvis de skal udvikle sig. Har man 
skabt det ønskede tekniske fundament, kan man nøjes 
med at bibeholde det opnåede niveau efter puberteten 
i de egenskaber, som ikke har fået topkarakter. De mest 
afgørende egenskaber skal også prioriteres og udvikles 
efter puberteten op igennem hele atletens karriere.
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Tekniske arbejdskrav kata og kumite
Kata Kumite

Balance 5 4

Kinæstetisk sans 5 3

Styringsevne 5 4

Læringsevne 5 5

Omstillingsevne 5 5

Øje-hånd koordination 1 5

Afstandsbedømmelse 1 5

Tilpasningsevne 3 5

Fokuseringsevne 5 3

Orienteringsevne 3 4

Reaktionsevne 1 5

Balance: 
Denne egenskab er afgørende for kata. ”Balance” er 
et af underpunkterne til ”Athletic performance” i WKF 
katareglerne fra 2020. Hvis du laver en balancefejl, vil 
det tit koste dig sejren eller chancen for at gå videre, da 
en balancefejl står som ”Foul” i reglerne, og hvis du helt 
falder, kan du diskvalificeres, enten fordi det betragtes 
som et stop i kataen, eller at du ikke udfører den kata, 
du har annonceret. Det kan argumenteres, at balance 
er en fysisk, taktisk eller en mental egenskab. Det er 
helt sikkert en egenskab, hvor mange ting kan afgøre, 
om man holder balancen: Er du stærk/smidig nok i en 
krævende position (fysisk), tager du de forkerte valg 
i kataen og satser for meget (taktisk), eller mister du 
balancen på grund af nervøsitet (mentalt). Teknik handler 
om at aktivere de rigtige muskler på det rigtige tidspunkt 
med den rigtige kraft. Derfor er balance placeret her, 
selvom de i WKF-reglerne er placeret under det atletiske. 
Balance er også vigtig i kumite. Du kan miste en 
scoring, hvis din balance ikke er god nok, eller du måske 
ikke får flyttet dig hurtigt nok på grund af ubalance. 
Karatetræning i sig selv udfordrer og forbedrer balancen 
(116+117+186).

Kinæstetisk sans: 
Kinæstetisk sans er afgørende vigtig i kata. Den 
omhandler en persons evne til at fornemme 
kropspositioner. Har man denne egenskab, kan en 
træner effektivt sætte udøveren i de rigtige positioner, 
og udøveren kan så hurtigt mærke hvordan det skal 
føles, når det er korrekt. Denne følelse kan man så 
genskabe på egen hånd og hurtigere lave fejlretning på 
sig selv og dermed blive sin egen træner. Evnen er til 
en vis grad nødvendig for al indlæring og træning, og er 
vurderet til at være middelvigtig i kumite.

Styringsevne:
Endnu en vigtig egenskab har vi i styringsevnen, der 
er evnen til at sætte teknikker helt præcist, hvor man 
gerne vil. Det er også evnen til at udføre den samme 
teknik mange gange i træk helt ens. Den rammer direkte 
ned i katareglerne blandt andet som ”Conformance” 
under ”Technical performance”, men også som potentiel 
”Foul” under ”Performing a movement in an incorrect or 
incomplete manner….” og er derfor afgørende vigtig. Den 
er også vigtig for kumite, for selvom scoringsområdet 
ikke er helt så præcist som i kata, er det stadig 
nødvendigt for at kunne sætte teknikkerne ind der, hvor 
der er plads. Studier af både frontspark (mae geri) og lige 
stød med og uden skridt (tsuki), viser, at det nemmeste 
at kontrollere er højden af teknikken og det sværeste 
er længden. Stød med skridt viste desuden 3-6 gange 
større variation end stød uden skridt (168+169+170).

Der forskes i motion capture software som kan 
genkende bestemte tekniske karateparametre (67). I 
et italiensk studie blev shotokan-udøvere med meget 
forskellig erfaring 3D-filmet i en kihon sekvens. Ved at 
indprogrammere tekniske detaljer, som højt graduerede 
instruktører udvalgte, kunne programmet med ret stor 
nøjagtighed forudsige udøverens antal træningsår ud fra 
deres filmede sekvenser (196).

Læringsevne: 
Denne egenskab er helt afgørende i både kumite og 
kata. Det drejer sig om evnen til at lære nye teknikker/
mønstre samt evnen til at rette allerede lærte teknikker 
til. Hvis denne evne ikke er i top, kan man spilde kostbar 
træningstid på at rette op på fejl, og måske kan det 
forhindre en udøver i at lære nye kataer/kombinationer/
variationer på den ønskede tid eller til det ønskede 
niveau.

Omstillingsevne: 
Evnen til lynhurtigt at skifte mellem kendte teknikker 
eller fokuspunkter er afgørende for begge discipliner. 
En udøver kan måske udføre alle teknikkerne perfekt 
isoleret eller hvis udøveren får lov til at gentage 
teknikken 20 gange i træk. Men hvis det går ud over 
kvaliteten, når han/hun skal sætte dem sammen i 
kombinationer, vil teknikkerne aldrig nå niveauet under 
konkurrencer.

Øje-hånd koordination:
Egenskaben er kun vigtig for kumite, hvor den til 
gengæld er afgørende. At få øje på modstanderens 
teknikker og undvige, blokere eller indsætte modangreb 
kan ikke overvurderes. Synet er den primære sans, 
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der anvendes, og flere studier har undersøgt denne 
egenskab via testudstyr, hvor lysdioder er påmonteret 
sparkepuder eller testdummies. Evnen til at læse sin 
modstander afhænger af evnen til at opfatte de mange 
små signaler, der bliver udsendt. Det er derfor farligt 
at træne med den samme makker altid, da man opnår 
en falsk grad af succes, som ikke beror på, at man har 
forbedret sin øje-hånd koordination, men fordi man er 
blevet vant til at afkode sin makker (161). I et studie 
fra 2017 sammenlignede man effekten af klassisk 
karatetræning med den specifikke træning på en 
test-dummy med lysdioder. Klassisk karate forbedrede 
tiderne 6 %, men kun med den dominante hånd. 
Udøverne, som havde trænet på dummy, viste fremgang 
på 15 % for begge hænder (110). Når man skal intercepte 
et objekt, prøver kroppen automatisk at variere så få 
led som muligt. Forsøg viser, at utrænede personer 
bruger meget forskellige løsninger og har meget stor 
variation, når de skal intercepte. Karateudøvere udviste 
i et italiensk studie meget mindre variation. Interessant 
nok var forskellen tydeligst, når de skulle intercepte høje 
angreb (160).

Afstandsbedømmelse:
Denne egenskab er afgørende vigtig, men kun for 
kumite. Et amerikansk studie fra 1998 demonstrerede, 
at erfarne karateudøvere hurtigere kunne bedømme 
objekter end begyndere. Studiet viste også, at kvinder 
var hurtigere end mænd (88). Generelt er karateudøvere 
bedre end kontrolgrupper til dette, som et italiensk 
studie fra 2009 viste (45). I samme forsøg gennemgik 
personerne en træthedsprotokol, som interessant nok 
forringede reaktionstiden hos kontrolgruppen, men 
ikke hos karateudøverne. Evnen til at opfange ting i 
bevægelser forringes naturligt med alderen. Specielt på 
det sagitale plan (retning frem-tilbage) bliver det sværere 
med alderen i forhold til at bedømme i det horisontale 
og lodrette plan. Spanske karateudøvere på 65 år i 
gennemsnit klarede sig markant bedre i disse test end 
ikke-udøvere. Specielt ved bedømmelse af ting, som 
bevæger sig med stor hastighed, var karateudøvere 
bedre (126).

Tilpasningsevne:
Tilpasningsevne omhandler evnen til at lave den samme 
teknik i forskellige variationer. Det er helt afgørende 
for succes i kumite, at du kan lave en scorende teknik, 
selvom højden, afstanden, timingen, retningen osv. 
ikke er ens hver gang. Dette er ved første øjekast 
kun begrænset nødvendigt i kata, da der ikke er ydre 
omstændigheder, som spiller ind. Alligevel arbejder 
alle dygtige udøvere med at tillægge den enkelte 

teknik forskellige kvaliteter (hurtighed, udtryk, styrke, 
form osv.) alt efter hvilken kata, hvilken sekvens og 
hvilke styrker/svagheder, den pågældende udøver har. 
Tilpasningsevnen er derfor sat til middelvigtig for kata. 

Fokuseringsevne: 
Denne evne er afgørende vigtig i kata. Den dækker over 
udøverens evne til at styre sin bevidsthed og sine tanker 
i både træning og konkurrence. Hvis træneren siger, 
at fokus skal være på benstillinger i næste kata, vil de 
udøvere, som kan fokusere på sine stillinger 100 % og 
ikke kun 90 % af kataen, få et større udbytte. Evnen 
er i høj grad også med til at afgøre, hvor avanceret en 
rytme man kan opnå i sin kata, da en dygtig udøver 
lynhurtigt kan flytte fokus rundt på kroppen og mellem 
forskellige kvaliteter. Studier på hjernen viser, at atleter 
på tværs af idrætter er bedre til dette end ikke-atleter. 
Ved hjælp af diffusionsteknikker i hjernes hvide substans 
kan man under bevægelser se hvilke dele af hjernen, 
som er aktive (35+158). Fokuseringsevnen anses for 
middelvigtig i kumite.

Orienteringsevne: 
Evnen til at kunne orientere sig i forhold til areal og 
modstander er vigtig for kumite, så man hele tiden 
undgår jogai og udnytter, når modstanderen er tæt på 
arealets kant. Man er stærkt afhængig af synet for at 
kunne orientere sig. Mandlige karateudøvere med 16 
års træningsbaggrund endte i gennemsnit 131 cm fra 
startpunktet, da de udførte shotokans heian kataer 
med lukkede øjne mod kun 49 cm med åbne øjne (95). 
Det kan derfor godt have værdi at træne elementer og 
øvelser med lukkede øjne, da kroppen så er nødt til 
at bruge andre sanser end synet til at orientere sig. I 
kata handler orienteringsevnen om at ramme de rigtige 
vinkler, når man ændrer retning. Orienteringsevnen 
er primært vigtig i de tidlige år, og det er sjældent, at 
udøvere på højt niveau fejler på dette kriterie. Derfor 
anses den kun for middelvigtig.

Reaktionsevne:
Reaktionsevnen hænger sammen med 
afstandsbedømmelsen og øje-hånd koordinationen. 
Alle tre egenskaber får topkarakter i kumite, men anses 
for uvæsentlige i kata. Reaktionstider kan opdeles i en 
”præ-motorfase” og en ”motorfase”. Præ-motorfasen 
er tiden fra signalet opstår, til responset begynder, 
og motorfasen er tiden fra responset begynder til 
bevægelsen/svaret er færdigt (43). 

Næsten 100 portugisiske udøvere blev opdelt i 
sortbælter og kyu-grader. I dette studie blev udøverne 
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testet både i simple test (hvor man blot skulle trykke 
på en knap, når man så et givent signal) og komplekse 
test (hvor der var valgmuligheder). Normalt er det sådan, 
at reaktionstiden bliver dårligere med alderen. Derfor 
så man også, at kyu-graderne klarede sig bedst i de 
komplekse test, da de var gennemsnitligt 20 år yngre 
end sortbælterne. Til gengæld var der ingen forskel hos 
yngre lave grader og ældre høje grader på den simple 
test, hvilket viser, at karatetræning kan opveje dele 
af den aldersbetingede reduktion i reaktionstid (43). 
Noget tilsvarende blev sammenlignet hos karateudøvere 
og volleyballspillere (59). Hos begge grupper klarede 
de yngre sig bedst på de komplekse test, men for de 
simple test var billedet anderledes. Hos volleyballspillere 
var det stadig de yngste, der klarede sig bedst, men 
hos karateudøverne var det de ældre og mere erfarne, 
som klarede sig bedst. Et japansk studie testede også 
simple versus komplekse reaktionstider. Her blev 
karateeksperter holdt op imod begynderne med samme 
alder. Eksperterne var en lille smule bedre til at reagere 
og vælge det rigtige respons, når en lysprik enten vistes 
højt eller lavt på skærmen. Og når lysprikken blev skiftet 
ud med video af en rigtig angriber, var eksperterne 
markant overlegne (122). Så det ser ud til, at karate 
forkorter reaktionstiden både i simple og komplekse test. 
Øget alder vil øge reaktionstiden alt andet lige, specielt 
i komplekse test, hvor der er valgmuligheder for hvilket 
respons, man skal vælge. Derfor vil yngre begyndere 

tit klare sig bedre i test med valgmuligheder end ældre 
og mere erfarne karateudøvere. Jo mere karate, der 
kommer ind i testen, jo mere vil erfaring opveje dette.

Hvis en kæmper står klar og venter med en 
kontrateknik, vil en sådan teknik alt andet lige 
være hurtigere end en teknik, man selv skal initiere 
(44). Det skyldes, at en kontrateknik, hvor man ikke 
skal tænke, fungerer som en refleks, der er meget 
hurtigere at afvikle, end hvis hjernen selv skal 
påbegynde en teknik.

Årsagerne til forbedrede reaktionstider kan blandt andet 
findes i de områder af hjernen, som har med bevægelser 
at gøre. Disse områder har en stærkt forbedret evne til 
at blive aktiveret kraftigt og hurtigt hos karateudøvere 
(120). Der er blevet målt en direkte sammenhæng 
mellem reaktionstid og denne aktivering (125) samt 
aktiveringen og koordineringen af arme/ben (123+124). 
Desuden ved man fra andre studier af blandt andet 
fægtere, at mønsteret i hjernebølgerne ændrer sig hos 
atleter inden afgørende bevægelser, og at disse mønstre 
forbedrer reaktionstiden (46). 
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HVORNÅR SKAL DE TEKNISKE ELEMENTER TRÆNES?
I skemaet kan ses et bud på, hvornår man med fordel kan lægge vægt på de enkelte elementer. Nogle af dem kan 
trænes fra tidlig alder, fx balance og reaktionsevne. Andre kræver større modenhed eller større krops forståelse som 
omstillings- og fokuseringsevne.

Antallet af stjerner i skemaet angiver hvor trænérbare, egenskaberne er, og derved hvor meget det bør prioriteres i 
undervisningen.

ATK-STIGE TEKNIK
Grundlæggende egenskaber

U10/U12 U14/U16 U18/U21/+21

Balance *** *** ***

Kinæstetisk sans * ** ***

Styringsevne ** *** ***

Læringsevne * ** ***

Omstillingsevne * ** ***

Øje-hånd koordination *** *** ***

Afstandsbedømmelse ** ** ***

Tilpasningsevne * ** ***

Fokuseringsevne * ** ***

Orienteringsevne ** ** ***

Reaktionsevne *** *** ***
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Motorisk indlæring

Moderat fysisk aktivitet 60 %

Tilegne nye bevægelser

Konsolidere kendte bevægelser

Hård fysisk aktivitet 90 %

Øger tilegnelsen

Øger konsolideringen

OPBYGNING AF ET TRÆNINGSPAS
Metoderne, man anvender til at indlære nye færdigheder 
og teknikker, bør tilpasses efter alder og niveau samt 
hvor langt man er i indlæringsfasen.

Hvordan bygger vi et træningspas op, så 
indlæringen er optimal?

•	 Først skal en bevægelse tilegnes, dernæst skal den 
konsolideres i hukommelsen. Så skal den kunne 
genkaldes med det formål at videreudvikle og 
anvende den, og til sidst skal den rekonsolideres 
(perfektioneres). 

•	 Moderat fysisk arbejde (ca. 60 % af VO2-maks.) øger 
tilegnelsen af nye bevægelser.

•	 Højintenst fysisk arbejde (ca. 90 % af VO2-maks.) øger 
konsolideringen af allerede kendte bevægelser. 

•	 Hvis man derfor skulle sammensætte et træningspas 
alene ud fra et motorisk indlæringsperspektiv, 
kunne man starte med en opvarmning indeholdende 
moderat fysisk arbejde og så gå over til indlæring 
af nye eller avancerede bevægelser. Herefter skulle 
man så konsolidere og forbedre allerede kendte 
bevægelser og endelig slutte af med højintenst fysisk 
arbejde.

•	 Dette strider måske i nogle tilfælde mod traditionel 
opbygning af en træningstime i karate, hvor man 
først træner alle de simple og kendte bevægelser 
og langsomt arbejder sig op igennem til det nyeste 
og sværeste pensum. Nogle gange indeholder 
opbygningen hård basistræning på grænsen til det 
udmattende. Det vil mange sikkert mene er godt 
for at teste udøvernes engagement og viljestyrke, 
og at det er god opdragelse ikke at få lov at træne 
det avancerede, før man viser, at man mestrer og 
arbejder med det basale. Det kolliderer desværre med 
et fysiologisk/motorisk perspektiv, så måske kan 
man forsøge at kombinere de to forskellige tilgange 
og være bevidst om de motoriske konsekvenser for 
indlæringen. Nogle gange kan man bytte rundt på det, 
så man efter opvarmningen starter med det nyeste 
og sværeste og gemmer den hårde basistræning til 
allersidst i træningen. 
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TEKNIKHJULET
Teknikhjulet beskriver, hvordan fejlretning kan forstås 
i en undervisningssammenhæng. På figuren er hjulet 
ensrettet, men i praksis vil træneren tit vælge det trin i 
hjulet, som er passende i forhold til problemet. Man kan 
således springe på hjulet flere forskellige steder eller 
hoppe frem eller tilbage i punkterne afhængig af hvilken 
del af teknikken, der ønskes rettet.

Når vi fejlretter en teknik, er det oftest ud fra et indre 
billede eller forståelse af, hvordan den ”optimale” teknik 
ser ud – et ideal. Det er derfor afgørende vigtigt, at 
en træner tilegner sig viden om, hvordan teknikken 
skal se ud og hvad der kendetegner den (positioner, 
bevægebaner, timing, koordinering, osv.). Dernæst skal 
træneren være i stand til at observere udførelsen af 
en teknik og holde det op imod dette ideal. Man skal 
kunne se hvilke af de ovennævnte parametre, der ikke er 
opfyldt.

De to første trin er mange trænere dygtige til. Det næste 
trin er straks sværere - at få øje på kausaliteten til 
observationerne: Hvorfor bliver teknikken ikke udført 
korrekt? Nogle gange er det blot en simpel kausalitet, 
hånden rammer ikke det rigtige sted, fordi udøveren 
ikke koncentrerer sig om det eller ikke ved, hvor det 
rigtige sted er. Andre gange er det mere kompliceret, og 
kausaliteten kan bestå af en kæde af begivenheder, fx 

A:  Du mister balancen, fordi dit tyngdepunkt er det 
forkerte sted. 

B:  Tyngdepunktet er det forkerte sted, fordi du roterer for 
tidligt, du skal forskyde tyngden, inden du roterer. 

C:  Du roterer for tidligt, fordi du ikke er bevidst om, at 
kontrollen af dit standben er den vigtigste tanke, du 
skal have i starten af bevægelsen. 

D:  Du er nødt til at trække med forreste ben og holde 
vægten på det som det allerførste. 

Dette bringer os videre til næste punkt, som er 
formidlingen. Både kausalitet og formidling kræver stor 
indsigt (i fx anatomi og biomekanik i det givne eksempel) 
for at kunne være effektiv. Det giver sig selv, at jo større 
indsigt atleten har i disse ting, jo mere kvalificeret bliver 
instruktionen fra træneren. Det er derfor vigtigt, at 
der oparbejdes et fælles ordforråd blandt trænere og 
udøvere. 

Næste trin er at isolere rettelsen og få den trænet/
korrigeret. Det nytter ikke, at der aldrig bliver afsat 
tid til at få teknikken rettet til. Det er frustrerende og 
uhensigtsmæssigt for udøveren, hvis man blot får at 
vide hvad man gør forkert og ikke får muligheden for at 
forbedre det. Man kan selvfølgelig sagtens give udøvere 
feedback, som de skal huske fremadrettet i de næste 
træninger. Det må dog aldrig blive normen, at man ikke 
får tid til at rette fejlene i samme træning. Man skal 
også tilstræbe, at udøverne bliver rettet i kausaliteten 
og ikke kun slutproduktet. Hvis årsagen til en fejl 
sker i bevægelsen fra A til B, og fejlen er en upræcis 
slutposition i hånden, nytter det ikke bare at gå hen og 
rette hånden til og så tælle videre (hvis det fx er under 
en kata). Her er man nødt til at gå en tælling tilbage og 
lade udøveren prøve igen, hvis øvelsen tillader det. Det er 
derfor det kan være smart at isolere fejlen og ”tørtræne” 
den, indtil den er forbedret eller udøveren er helt sikker 
på, hvad der skal fokuseres på fremadrettet. Derfor er 
kihon en meget oplagt træningsform til fejlrettelse, da 
man kan opnå en stor mængde af gentagelser under 
øvelsen.

Sidste step er at integrere rettelsen. Hvis det er lykkedes 
at forbedre teknikken under isolerede forhold, er den ikke 
færdigtrænet, før teknikken fungerer i den færdige form, 
fx kampsituation eller kata.

Teknikhjulet er som nævnt ikke ensrettet. Ofte vil man 
hoppe frem og tilbage mellem de enkelte step, alt efter 
hvordan rettelsen bliver implementeret. Hvis man som 
træner oplever, at udøveren ikke kan rette teknikken, kan 
det skyldes flere ting: 
•	 Formidlingen er ikke god nok.
•	 Udøveren har ikke et tilstrækkeligt ordforråd til at 

forstå rettelsen.
•	 Der er modstand imod læring, fordi relationen er 

besværet, fordi udøveren er uenig eller fordi formen 
på feedbacken er uhensigtsmæssig.

•	 Kausaliteten er ikke præcist nok forstået.
•	 Rettelsen kræver flere gentagelser. Hav tålmodighed 

og acceptér at rettelser kan kræve tid og modning – 
måske er det nemmere at bygge videre på til næste 
træning.

•	 Der mangler grundlæggende egenskaber, fx 
smidighed, styrke eller motorik.
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Dette kapitel omhandler træningsplanlægning på flere 
niveauer. Målet er at belyse de overvejelser, trænere 
og udøvere kan have omkring stævner, karatetræning 
og supplerende fysisk træning - både set over et 
helt træningsår, men også helt ned til ugentlige 
træningsplaner.

Emnerne i træningsplanlægningen er disciplinopdelte, 
der hvor det giver mening. Andre steder er de beskrevet 
samlet for kata og kumite. Planerne tager udgangspunkt 
i forbundets ATK-stige og dækker niveauet helt 
fra en U10-udøver, som lige skal til at begynde på 
stævner, og helt indtil man en dag står på toppen som 
seniorverdensklasseatlet. 

I skemaet her kan ses den tænkte karriere. 

Baggrunden for de forskellige valg vil forsøges belyst, 
så den enkelte træner selv kan justere planerne efter 
sine udøveres aktuelle situation. Det kan være, at 
mulighederne for træning både i og uden for dojoen er 
lidt anderledes end det, som er skitseret her. Måske 
har man et talent, som er tidligere udviklet og derfor 
godt kan tage til lidt flere stævner eller skrue lidt op for 
træningsmængden i forhold til anbefalingerne. Det kan 
også være en udøver, som er startet lidt senere til karate 
og derfor måske først bliver optaget på landsholdet som 
18-årig og derfor skal kigge lidt nedad på stigen for at 

finde det rigtige træningsprogram. Som træner har man 
derfor ansvar for selv at skrue lidt på træningsmængden 
og stævneplanerne, så de passer til udøveren.

Et kardinalpunkt er at øge udfordringer og 
belastninger gradvist og ikke både skrue voldsomt 
op for karatetræningen, den fysiske træning 
og stævnemængden på én gang. Husk også at 
udøveren oplever store forandringer i skiftet fra 
folkeskole til ungdomsuddannelse og igen når man 
skal flytte hjemmefra og i arbejde eller begynde at 
studere.

STÆVNEPLANLÆGNING OG 
FORMTOPNING 

Hvor mange stævner skal jeg deltage i?
Noget af det mest afgørende er at få lavet en fornuftig 
stævnekalender. Der skal være udfordrende stævner, så 
man er topmotiveret til at udvikle sig og yde sit bedste 
både på dagen og i dojoen, der skal være stævner, hvor 
der er højt til loftet, og der skal være stævner, som giver 
selvtillid og måske er lidt lettere.

Hvis man altid har for lette stævner og går i finalen hver 
gang, bliver man ikke udfordret og udvikler sig derfor 
ikke nok. Hvis man altid ryger ud i første runde, fordi man 
meget gerne vil stå i det gode selskab, oplever man ikke 
den nødvendige succes, som er vigtig for motivationen, 
og man får ikke nok kampe på gulvet. Det er heller ikke 
godt, at dommerne hver gang ser dig tabe i første runde. 
Derfor skal en stævneplan være baseret på realisme og 
ikke ønsketænkning.  

Antallet og timingen af stævnerne er utrolig vigtigt. 
Det anbefales at man har 2 perioder om året uden 
stævner og hvor træningsbelastningen er reduceret.

Forbundets ATK bygger på en gradvis øgning af både 
antal og sværhedsgrad af stævner. Man bør være afklar  et  
omkring i hvor høj grad, et stævne er et resultatstævne 
eller et udviklingsstævne. Udøvere og trænere vil natur-
ligt sigte efter det næste stævne i den daglige træning. 
Hvis man derfor tager til stævner året rundt, vil man 
næsten altid ubevidst have træningspas- og øvelser 
med kort sigte. Hvis man tillader, at der er perioder uden 
stævner eller at der højest er udviklings stævner, vil det 
være muligt at lave træninger med langt sigte. 

Alder Status Andet

21+ 
Team Danmark 

verdensklasseatlet
WKF ranking top 25, 
medaljetager EM/VM

21+
Team Danmark 

eliteatlet
WKF ranking top 100, 
internationalt resultat

U21
Team Danmark 
bruttotrupatlet

Udtaget til både U21 og 
senior EM/VM + NM

U18
Landshold 
A-kæmper

Udtaget til U21 EM/VM 
+ NM

U16
Landshold 
B-kæmper

Udtaget til NM

U14 Talentcenter Høj stævneerfaring

U12 Moderat stævneerfaring

U10 Lav stævneerfaring
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Stævnerne er inddelt i kategorier efter sværhedsgrad 
baseret på Eliteudvalgets udtagelsesmodel anno 2020. 
Danske stævner er ratet kategori 1-3 og udenlandske 
ikke-WKF stævner fra 2-4. Der udvælges per sæson 
typisk to udtagelsesstævner, som tilhører kategori 3 eller 
4. WKF-stævner, som giver ranking point, er kategori 
5-7, hvoraf Youth League kun er for U18 og nedefter og 
Karate 1 kun er for seniorer. 

Titelmesterskaberne DM, NM, U21 EM og senior EM 
bliver afholdt årligt, men VM skifter hvert år mellem U21 
og senior. U21-mesterskaber har klasserne kadet (14-
15 år), junior (16-17 år) og ungsenior (18-20 år). Senior 
starter fra 16 år i kata og 18 år i kumite.

STÆVNEPLANER

STÆVNER 
KATA

ANTAL VM
(Kat 8)

EM
(Kat 7)

NM
(Kat 3)

DM
(Kat 3)

Karate 1 
PL 

(Kat 7)

Karate 1 
SA 

(Kat 6)

Youth 
League 
(Kat 5)

Kat 4 Kat 3 Kat 2 Kat 1

21+
TD verdens-
klasseatlet

12 1 1 1 1 6 1 1

21+
TD eliteatlet

12 1 1 1 1 4 2 2

U21
TD bruttotrup-

atlet
12 1 2 1 1 4 2 1

U18
Landshold 
A-kæmper

10 1 1 1 1 1 3 2

U16
Landshold 
B-kæmper

10 1 1 2 3 3

U14
Talentcenter

8 1 4 3

U12
Moderat erfaring

6 1 1 2 2

U10 
Lav erfaring

4 1 1 2
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U10: Her anbefales det, at man kun har to stævner pr. 
sæson. Det ene kunne være et breddestævne (kat 1) og 
det andet et lidt sværere dansk stævne som kategori 2 
eller DM (kat 3). Det giver fire årlige stævner.

U12: Udøveren begynder her at blande sig med de 
bedste danskere, og bør derfor tage de svære danske 
stævner i kategori 2 samt DM. Herudover kan man hver 
sæson prøve kræfter med et udenlandsk kategori 3 
stævne og et dansk kategori 1-stævne, man kan bruge til 
udvikling. Det giver seks årlige stævner. 

U14: Som talentcenterkæmper øger vi stævnemængden 
til otte årlige stævner ved at finde ekstra udenlandske 
kategori 2, 3 og 4-stævner og nøjes med de sværeste 
danske stævner. Man bør tilvælge de letteste 
udtagelsesstævner, så man vænner sig til at være til 
de stævner, hvor landsholdet også er repræsenteret. Vi 
forestiller os, at udøveren begynder at tage medaljer i 
udlandet fast på kategori 2 niveau (og lidt sjældnere på 
kategori 3) i kata og regelmæssigt på kategori 3 niveau 
i kumite.

U16: Nu er man kommet på landsholdet og vi forestiller 
os, at man er udtaget til NM. Derfor deltager man 
i samtlige udtagelsesstævner samt de sværeste 
danske stævner og er nu oppe på ti årlige stævner. Det 
forudsætter, at man nu regelmæssigt tager kategori 3 
medaljer for kata og kategori 4 medaljer for kumite. Vi 
forestiller os i eksemplet, at et Youth League-stævne 
(kategori 5) er blevet udtagelsesstævne for kumite.

U18: Som A-kæmper bliver man som regel udtaget til 
U21 EM og U21 VM samt til NM, da det er sjældent, at 
der er flere A-kæmpere i samme kategori. I kumite sker 
det oftere, at der er flere A-kæmpere. Hvis man har 
niveauet til at tage regelmæssige medaljer til kategori 
4, bør man øge udfordringen og møde de bedste til et 
Youth League-stævne hvert år, hvis det ikke allerede 
er udtagelsesstævne. Da man typisk her er skiftet til 
ungdomsuddannelse og er steget i træningsmængde 
(både karatemæssigt og fysisk) anbefaler vi, at man ikke 
øger antallet af stævner.  

STÆVNER 
KUMITE

ANTAL VM
(Kat 8)

EM
(Kat 7)

NM
(Kat 3)

DM
(Kat 3)

Karate 1 
PL 

(Kat 7)

Karate 1 
SA 

(Kat 6)

Youth 
League 
(Kat 5)

Kat 4 Kat 3 Kat 2 Kat 1

21+
TD verdens-
klasseatlet

12 1 1 1 1 6 1 1

21+
TD eliteatlet

12 1 1 1 1 4 2 2

U21
TD bruttotrup-

atlet
12 1 2 1 1 3 3 1

U18
Landshold 
A-kæmper

10 1 1 1 1 1 3 2

U16
Landshold 
B-kæmper

10 1 1 1 3 2 2

U14
Talentcenter

8 1 1 3 3

U12
Moderat erfaring

6 1 1 2 2

U10 
Lav erfaring

4 1 1 2
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U21: Dette er en travl periode, hvor udøvere ofte både 
er udtaget til U21 samt seniormesterskaber. Derfor 
er stævnemængden øget til tolv. Som Team Danmark 
bruttotrupatlet anbefaler vi, at man deltager i et par serie 
A-stævner per sæson og forsøger at optjene point til 
ranking og vænne sig til at stå med de bedste og blive 
vurderet af de bedste dommere. For at demonstrere 
at kalenderen ikke altid passer med ønskerne til 
stævneplanen, er der valgt et forskelligt antal serie 
A-stævner for kata og kumite. Udover disse er der plads 
til, at man deltager i næsten alle udtagelsesstævner, 
men fordi sæsonen tit er meget lang for disse kæmpere 
(og de måske afslutter ungdomsuddannelse) er der plads 
til, at man kan vælge et udtagelsesstævne eller to fra for 
at koncentrere sig om sin eksamen.

21+ eliteatlet: Nu har man lagt U21-klassen bag 
sig og den primære indsats er til Karate 1 og til 
titelmesterskaber. For at kunne deltage i Premier League 
skal man være indplaceret på ranking, hvorfor er det 
vigtigt at deltage i disse. Da niveauet her er meget højt, 
bør man også tage et serie A-popoistævne per sæson, 
hvor man måske har større succes. Vi anbefaler, at man 
deltager i et af udtagelsesstævnerne per sæson for ikke 
at miste kontakten til resten af landsholdstruppen, men 
også for at have et stævne hvor man måske nemt kan 
komme til tops for Danmark. Stævneantallet bibeholdes 
på tolv.

21+ verdensklasse atlet: Nu slås man benhårdt for sine 
rankingpoint og går all-in på at toppe til EM og VM. Der er 
kun plads til et enkelt stævne per sæson under Premier 
League-niveau foruden DM og NM. Da Premier League 
stævnerne tit ligger på datoer i udkanten af sæsonen, 
må man forvente nogle lange sæsoner og virkelig være 
god til at prioritere mellem stævnerne og stadig tænke 
langsigtet, så man ikke slider sig op ved at deltage i 
samtlige Karate 1 stævner, der udbydes. Mange af dem 
ligger på andre kontinenter, så man kan ende med alt 
for mange rejsedage, hvor den daglige karatetræning og 
fysiske træning ikke kan opretholdes. For at undgå dette 
er stævneantallet fastholdt på tolv om året.

ÅRSPLANER & FORMTOPNING
Arbejdet med formtopning hænger sammen med 
begrebet periodisering. Det går ud på, at man inddeler 
de enkelte stævner efter vigtighed og ud fra det prøver 
at inddele året eller sæsonen i forskellige typer af faser, 
som hver har sine egne særtegn. 

Grundfase: Denne fase svarer til off-season og begynder, 
når sidste prioriterede stævne i sæsonen er overstået. 
Den længste grundfase er sommerpausen på 2-3 
måneder, vinterpausen er typisk kortere, 1-2 måneder.

Det er helt naturligt, at klubberne kører med minimal 
drift i skolernes ferier. I disse uger vil det for de 
fleste udøvere derfor typisk ikke være muligt at 
træne karate mere end 1-2 gange om ugen. Den 
fysiske træning kan man nemmere vedligeholde.

Forberedende fase: Den forberedende fase er bindeled 
mellem grundfasen og konkurrencefasen. Man kan med 
fordel indlægge et par ugers forberedelsesfase midt i 
en lang stævnesæson, hvor der ikke er vigtige stævner 
og hvor man kan gå i dojoen og foretage nødvendige 
justeringer. Det kan også indlægges i efteråret i perioden 
mellem udtagelsesstævner og VM. Der kan sagtens ligge 
udviklingsstævner i den forberedende fase, hvor man 
ikke har sigtet efter at toppe.

Konkurrencefase: Selvom der i karate næsten tilbydes 
stævner året rundt i Europa, ligger de fleste stævner 
i foråret eller efteråret. DKarF arbejder derfor med to 
konkurrencefaser om året. Præcis hvornår faserne 
ligger vil fx afhænge af, hvornår titelmesterskaber, 
udtagelsesstævner og andre stævner ligger. Det vil 
også variere efter hvilken alder og hvilket niveau, en 
given kæmper har. I foråret starter sæsonen for nogle 
med Premier League i januar, for andre med U21 EM i 
februar (måske har man et optaktsstævne i januar til 
dette) og for andre først med udtagelsesstævnerne i 
marts-april-maj. Senior EM og DM ligger som regel tæt 
på hinanden, og derfor slutter forårssæsonen tit efter 
det sidste vigtige af disse stævner. Efterårssæsonen 
er kortere og løber september-oktober-november med 
udtagelsesstævner i disse måneder og VM samt NM i 
oktober-november. Samlet vil de to konkurrencefaser 
vare 6-8 måneder.

Hvor mange og hvor lange faser, man ender med, 
kommer helt an på ens målsætninger og på kalenderen. 
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Alle tre typer faser er vigtige for at opbygge en formtop 
og for at udvikle sig langsigtet. Man skal derfor ikke se 
det som et mål at have så lang en konkurrencefase som 
muligt. 

Jo flere og jo længere formtoppe man ønsker, 
jo mindre bliver de. Det er i grundfasen og den 
forberedende fase, at en høj formtop bliver mulig.

Det kan være virkelig svært at få ovenstående til at 
harmonere med stævnekalenderen fra WKF og med 
ønsket at komme til mange stævner. Men de udøvere, 
som formår at prioritere, vil undgå at brænde ud midt 
i sæsonen og derved undgå at få et afgørende dyk i 
formen lige inden fx et titelmesterskab. Nogle kæmpere 
har alt for mange stævner på programmet. Udover at 
risikere at falde i præstationer og miste motivation 
er det også med til at forhøje skadesrisikoen, hvis 
konkurrencefasen er for lang.

Det er muligt at arbejde med forskellige niveauer af  
formtoppe. Den fysiske træning og karatetræning 
arbejder ikke altid med de samme formtoppe.

Fx for en U21-kæmper, som både skal til U21 EM i 
februar og til senior EM i maj måned, giver det mening at 
lave en karatemæssig formtop til begge stævner, men 
kun toppe fysisk til senior EM. 

Som regel vil den fysiske træning sigte mod kun at 
toppe to gange om året, mens der kan være flere 
karatemæssige formtoppe.

På højeste niveau er det ikke sikkert, at man kan 
arbejde med en lineær periodisering (som beskrevet 
her), hvor man arbejder med traditionelle formtoppe. 
Hvis man er tvunget til at konkurrere og være på farten 
hele året rundt, kan en nonlineær periodisering være 
at foretrække. Det vil som regel være en individuel 
vurdering, og det anbefales at sådanne atleter 
udarbejder denne form for træningsprogrammer i 
samarbejde mellem klub, DKarF og Team Danmark.
Vi anbefaler, at de tre faser er nogenlunde lige lange 
- dog med en tendens til at de to øverste niveauer af 
atleter har lidt flere uger i konkurrencefaserne, fordi de 
er nødt til at samle rankingpoint for at kunne deltage 
i Premier League. De er derfor nødt til tilsvarende at 
forlænge grundfasen lidt for at skabe et stærkere 
fundament, som skal bære en gennem den lange 
konkurrencefase, hvor der typisk ikke sker langsigtet 
udvikling. For de andre niveauer er antallet af uger i 
konkurrencefasen lidt mindre end for de to andre faser.

Vi anbefaler at man ikke målrettet arbejder med 
periodisering, før man rammer landsholdsniveau- 
og alder U16. 

Periodisering i karatetræning Uger i grundfase Uger i forberedende fase Uger i konkurrencefase

21+ TD verdens klasseatlet 20 14 18

21+ TD eliteatlet 20 14 18

U21 TD bruttotrupatlet 18 20 14

U18 Landshold A-kæmper 18 20 14

U16 Landshold B-kæmper 18 20 14

U14 Talentcenter Ingen periodisering

U12 Moderat erfaring Ingen periodisering

U10  Lav erfaring Ingen periodisering
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Eksempel på årsplan og formkurve
Bagest i bogen som bilag er der eksempler på 
årsplaner for kata og kumite i alle ATK-trinene fra U16 
landsholdsniveau og opefter. 

Her følger et eksempel for en Kata U16 B-kæmper og for 
en Kumite U18 A-kæmper.

Bemærk at der ikke er årstal på årsplanen. Det 
betyder, at der er kigget på cirka hvornår, stævnerne 
har ligget forud for udarbejdelsen af bogen. 
Måske ligger et givent stævne et par uger forskudt 
forskellige år, og valget af udtagelsesstævner kan 
variere og er baseret på gældende udtagelsesmodel 
i skrivende stund.

• Under form er der angivet tallene 1-5. Det svarer til 
hvor godt, man ville klare sig til en konkurrence den 
uge. 1 betyder, at man er langt fra en formtop, og 5 
betyder den højeste formtop.

• Grund = grundfase
• For = forberedende fase
• Kon = konkurrencefase
• Kon = konkurrencefase med reduceret fysisk 

træningsmængde for at skabe eksplosiv formtop
• Stævnerne med rød skrift i konkurrencefaserne 

er primære formtoppe. Hvis konkurrencefasen er 
markeret med blåt, er der tale om en eksplosiv 
formtop, hvor den fysiske træning er reduceret op til 
stævnet, som vurderes ekstra vigtigt

ÅRSPLAN OG FORMKURVE U16 KATA B-KÆMPER
Uge Stævne Form Karate Fysisk Uge Stævne Form Karate Fysisk

1   1 Grund Grund 27   1 Grund Grund

2   1 Grund Grund 28   1 Grund Grund

3   2 For For 29   1 Grund Grund

4   2 For For 30   1 Grund For

5   3 For For 31   1 Grund For

6 Hamborg (kat 2) 4 Kon For 32   1 Grund For

7   3 Kon For 33   1 For For

8 Ishøj (kat 3) 4 Kon For 34   1 For For

9   3 For For 35   1 For For

10   2 For For 36   2 For For

11   2 For For 37   3 For For

12   3 For For 38   4 Kon Kon 

13   4 Kon Kon 39 GP Plzen (UDT kat 4) 5 Kon Kon 

14 Harasuto (UDT kat 3) 5 Kon Kon 40 Banzai (UDT kat 4) 5 Kon Kon 

15   4 Kon Kon 41   4 For Kon 

16 Swedish (UDT kat 3) 5 Kon Kon 42   3 For Kon 

17   4 For Kon 43 Kaizen (kat 2) 4 For Kon 

18 DM (kat 3) 5 Kon Kon 44   3 For Kon 

19   4 For Grund 45   3 For Kon 

20   3 For Grund 46   4 Kon Kon 

21 Gladsaxe (kat 2) 3 Kon Grund 47 NM (kat 3) 5 Kon Kon 

22   2 Grund Grund 48   4 Grund Grund

23   1 Grund Grund 49   3 Grund Grund

24   1 Grund Grund 50   2 Grund Grund

25   1 Grund Grund 51   1 Grund Grund

26   1 Grund Grund 52   1 Grund Grund
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ÅRSPLAN OG FORMKURVE U18 KUMITE A-KÆMPER
UgeUge StævneStævne FormForm KarateKarate FysiskFysisk UgeUge StævneStævne FormForm KarateKarate FysiskFysisk

11   22 For For GrundGrund 2727 11 GrundGrund GrundGrund

22 Tysk stævne (kat 3) Tysk stævne (kat 3) 33 For For ForFor 2828   11 GrundGrund GrundGrund

33 44 For For For For 2929   11 GrundGrund GrundGrund

44   44 For For For For 3030   11 GrundGrund GrundGrund

55   44 Kon Kon For For 3131   11 GrundGrund For For 

66 U21 EM (kat 7)U21 EM (kat 7) 55 Kon Kon For For 3232   11 GrundGrund For For 

77   44 For For For For 3333   22 For For For For 

88 Ishøj (kat 3) Ishøj (kat 3) 44 For For For For 3434   22 For For For For 

99   33 For For For For 3535 33 For For For For 

1010   22 For For For For 3636 33 For For For For 

1111   33 For For For For 3737   44 Kon Kon Kon Kon 

1212   33 For For For For 3838 Buda (UDT kat 4) Buda (UDT kat 4) 55 Kon Kon Kon Kon 

1313   44 Kon Kon Kon Kon 3939 44 ForFor KonKon

1414 Hara. (UDT kat 4)Hara. (UDT kat 4)  55 KonKon Kon Kon 4040 44 ForFor KonKon

1515   44 For For Kon Kon 4141   44 KonKon Kon Kon 

1616 33 Kon Kon Kon Kon 4242 Polish (UDT kat 4)Polish (UDT kat 4) 55 KonKon Kon Kon 

1717 DM (kat 3)DM (kat 3)  44 Kon Kon Kon Kon 4343   44 Kon Kon KonKon

1818   44 ForFor KonKon 4444 U21 VM (kat 8)U21 VM (kat 8) 55 Kon Kon Kon Kon 

1919 Youth League (UDT kat 5)Youth League (UDT kat 5)  55 KonKon Kon Kon 4545 44 ForFor KonKon

2020   44 GrundGrund GrundGrund 4646   44 ForFor Kon Kon 

2121   33 GrundGrund GrundGrund 4747 NM (kat 3)NM (kat 3) 55 Kon Kon Kon Kon 

2222   22 GrundGrund GrundGrund 4848   44 GrundGrund GrundGrund

2323   11 GrundGrund GrundGrund 4949   33 GrundGrund GrundGrund

2424   11 GrundGrund GrundGrund 5050   22 GrundGrund GrundGrund

2525   11 GrundGrund GrundGrund 5151   11 GrundGrund GrundGrund

2626   11 GrundGrund GrundGrund 5252   11 GrundGrund GrundGrund
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Her de vigtigste elementer for katakæmperens 
eksempel:
• Der er to formtoppe og konkurrencefaser 

i foråret, hvoraf den primære er omkring 
udtagelsesstævnerne/DM i marts-april. Den 
sekundære er omkring Hamborg og Ishøj i februar 
med en forberedende fase indimellem. 

• Der er også to formtoppe og konkurrencefaser 
til efteråret, begge primære, først til 
udtagelsesstævnerne i oktober og så igen til NM 
i november. Også her er der en forberedende fase 
indimellem.

• I alt indeholder året 14 ugers konkurrencefase og 20 
ugers forberedende fase.

• Grundfasen om vinteren er 7 uger og om sommeren 
11 uger. Fordi grundfasen om sommeren er 
relativ lang, er det prioriteret at have et par ugers 
forberedende karatefase efter DM, som rækker til og 
med Gladsaxe, selvom den fysiske træning allerede 
går i grundfasen efter DM. Tilsvarende skifter den 
fysiske træning fase tidligere end karatetræningen 
efter sommerferien.

• Der er udvalgt ti stævner - seks i foråret og fire i 
efteråret. Da udøveren præsterer på kategori 3 
niveau, er det her, den gennemsnitlige sværhedsgrad 
er lagt. 

Her de vigtigste elementer for 
kumitekæmperens eksempel:
• Der er to formtoppe og konkurrencefaser i foråret, 

begge primære. Den ene er omkring U21 EM med en 
eksplosiv formtop i uge 6. Den sekundære er omkring 
udtagelsesstævnerne og DM i april-maj sluttende 
med en eksplosiv formtop i uge 19 til Youth League 
med en forberedende fase indimellem. 

• Der er også to konkurrencefaser til efteråret, alle 
primære og med små forberedende faser indimellem. 
Første fase er omkring udtagelsesstævnet Budapest 
open i oktober, næste er omkring U21 VM til uge 44 
og så igen til NM i uge 47. Begge formtoppene til 
titelmesterskaberne er eksplosive.

• I alt indeholder året fjorten ugers konkurrencefase og 
tyve ugers forberedende fase.

• Grundfasen om vinteren er kun fem uger lang og 
tretten uger lang om sommeren. Den fysiske trænings 
faser følger ikke helt karatetræningen. Det er ud fra 
synspunktet, at man passer lidt bedre på kroppen, 
når alle elementerne i træningsplanen ikke skifter 
intensitet/fokus samtidig.

• Der er udvalgt ti stævner - seks i foråret og fire i 
efteråret. Da udøveren præsterer på kategori 4 
niveau, er det her, den gennemsnitlige sværhedsgrad 
er lagt. 
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KARATETRÆNING: TRÆNINGSMÆNGDE 
OG TRÆNINGSMILJØ
To primære elementer i den del af træningsplanlæg-
ningen, som omhandler karatetræningen, er 
træningsmængde og træningsmiljø. Der er masser af 
eksempler på udøvere, der gør mange rigtige ting, men 
mangler denne faktor. Det er måske fordi denne faktor tit 
er ude af udøverens kontrol. 

Herunder følger punkter og tanker om hvilken 
karatetræning, der er vigtig for, at træningsmiljøet er 
udviklende nok.
• Hvad er det overordnede formål med de enkelte 

træningspas? Som omtalt under kapitlet om 
talentudvikling kan vejen til verdensklasse 
sagtens indeholde traditionel træning i nogle af 
træningspassene afhængig af alder og niveau. 
Jo højere niveauet bliver, jo sværere kan det blive 
at få plads til disse træningspas, og det er helt 
sikkert, at traditionel træning alene ikke kan føre 
til sportslig verdensklasse. Så derfor er antallet af 
stævnetræninger vigtigt og afhængigt af udøverens 
niveau.

• Hvilke andre udøvere går på holdet? Hvis man selv er 
på landsholdniveau, er det måske på papiret nok at 
deltage i to stævnetræninger om ugen, men hvis alle 
andre udøvere på holdene er på talentcenterniveau 
eller lavere, vil træningsmiljøet måske ikke være 
udfordrende nok.

• Hvad er underviserens niveau? Også dette område 
er vigtigt for at skabe udvikling hos dygtige udøvere. 
Arbejder træneren regelmæssigt med atleter på 
det ønskede niveau, har træneren erfaring enten 
som udøver eller som træner med at stå til de store 
mesterskaber, er træneren uddannet, pædagogiske 
og faglige evner osv.?

Træningsmiljø
• Her er skitseret fire niveauer af stævnemiljø fra det 

laveste D til det højeste A. Som klubtræner kan man 
tænke over, hvordan klubbens stævnetræninger 
kan klassificeres og hvilke andre muligheder for 
stævnetræninger, udøverne har, fx i samarbejde med 
andre klubber eller i forbundsregi.

• D-miljø: Her tænkes der en karatetræning, hvor 
formålet er disciplinspecifik stævnetræning. Det 
kunne være en træning i en klub, som kun har få 
elever på talentcenterniveau, og hvor klubben har 
valgt at tilbyde en ugentlig træning for alle, som 
er interesseret i stævner. Det kunne også være en 
træning i klub, hvor der er meget fokus på stævner, og 
hvor denne træning er for de nyeste i elitestrukturen. 

U12 kæmpere, som begynder at have en vis erfaring 
med stævner og som udvikler sig godt, bør have 
mulighed for at deltage i en sådan træning hver uge.

• C-miljø: Med denne træning tænkes der på et hold 
med fokus på disciplinspecifik stævnetræning, hvor 
der er mange talentcenterudøvere og hvor træneren 
selv er godt forankret i konkurrencekarate for den 
aktuelle disciplin. Sådanne miljøer findes allerede i 
de klubber, som producerer adskillige kæmpere på 
talentcenterniveau og opad. Det vil være optimalt, 
hvis alle kæmpere på talentcenterniveau fra U14 får 
adgang til mindst 1 ugentlig træning på dette niveau. 
Kan klubben ikke selv tilbyde denne træning, kan det 
ske via et samarbejde med andre klubber.

• B-miljø: Denne træning har landsholdskæmpere 
som målgruppe. Der kan godt deltage 
talentcenterkæmpere, men niveauet på holdet er 
typisk kæmpere på landsholdet med B/C-rating. 
Træneren har optimalt skabt landsholdskæmpere 
kontinuerligt og selv fungeret som coach eller udøver 
på højt niveau. Da de fleste landsholdsbærende 
klubber i kata kun har en enkelt eller to udøvere på 
landsholdet, vil det være optimalt med et samarbejde 
mellem flere klubbers udøvere og trænere (evt. med 
DKarF som facilitator) for at skabe et par af disse 
miljøer på nationalt plan, så udøvere uanset bopæl 
kan deltage i sådanne træninger på ugentlig basis. 
På kumitesiden er landskabet anderledes. Her findes 
flere klubber med adskillige landsholdskæmpere. Hvis 
landsholdskæmpere skal kunne sendes til EM og VM 
som U16, er de nødt til regelmæssigt at træne i et 
miljø som dette.

• A-miljø: Her er det typisk et mindre hold bestående 
af dygtige og erfarne landsholdskæmpere med 
A/B-rating. Underviseren har optimalt fungeret som 
coach eller selv stået på gulvet igennem en længere 
årrække på højeste niveau. Det er vigtigt, at der 
findes sådanne miljøer på dansk grund, hvis vi skal 
kunne gøre os gældende til EM og VM. Det vurderes, 
at behovet for den slags træningsmiljø i kata opstår 
for U18-kæmpere med A-rating, mens det allerede er 
nødvendigt for U16-kæmpere hos kumite.

Selvtræning? Jo dygtigere eleven er, jo mere kan 
han/hun også dygtiggøre sig på egen hånd. I kata 
supplerer selvtræning ofte (men kan aldrig helt 
erstatte) superviseret træning. Tit er det også en 
nødvendighed, for det er sjældent, at klubberne og 
forbundet i fællesskab kan tilbyde det nødvendige antal 
kvalificerede træninger. Det er derfor helt essentielt, at 
man som træner også udvikler udøverens evner inden for 
selvtræning. Det vurderes, at en typisk U16 landsholds 
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B-kæmper kan varetage selvtræning på C-niveau, men 
at det kræver en lidt ældre og dygtigere kæmper (U18 
A-kæmper) for at selvtræne på B-niveau og en Team 
Danmark atlet for at selvtræne på A-niveau. 

Niveauet og modenheden hos udøveren er helt 
afgørende for udbyttet af selvtræningen. Typisk er 
det først når man er på landsholdsniveau, at man 
er dygtig og gammel nok til at en selvtræning kan 
udvikle atleten.

Træningsmængde
U10 
• Kata: Her følger man måske blot normal holdtræning 

to gange om ugen. 
• Kumite: Som kata.

U12
• Kata: Nu begynder man at deltage mere regelmæssigt 

i stævner og bliver måske tilbudt 1 ugentlig træning 
på klubbens stævnehold (D-niveau) udover de to 
ugentlige holdtræninger.

• Kumite: Som kata.

U14
• Kata: Som talentcenterkæmper bør man 

regelmæssigt træne med andre på samme niveau. 
Derfor er der tænkt en yderligere stævnetræning ind i 
træningsplanen på C-niveau, som kunne være et mere 
avanceret hold, klubben tilbyder, eller en træning på 
tværs af klubber. Samlet set én træning i C-miljø, én 
træning i D-miljø og to holdtræninger.

• Kumite: Her anbefales samlet set én træning i C-miljø, 
to træninger i D-miljø og to holdtræninger.

U16 landshold B-kæmper
• Kata: Da det anbefales, at man påbegynder 

styrketræning på dette trin samtidig med, at 
vi forestiller os en kæmper, som bliver optaget 
på landsholdet, er det en svær alder at lave 
træningsplaner for. Det vurderes, at man skal 
passe på med blot at skrue op for karatetræningen. 
Derfor er den beholdt på fire gange ugentligt. Men 
stævnetræningen på D-miljø er skiftet ud med en 
stævnetræning på B-niveau, hvilket kun er muligt i 
ganske få danske klubber. Derfor kan en træning på 
tværs af klubberne eller med DKarF være nødvendig 
for at stimulere udviklingen. Samlet set én træning 
i B-miljø, én træning i C-miljø (evt. selvtræning som 
svarer til C-niveau) og to holdtræninger

• Kumite: Samlet set én træning i A-miljø, én træning 
i B-miljø, én træning i C-miljø (evt. selvtræning som 
svarer til C-niveau) og én holdtræning.

U18 landshold A-kæmper
• Kata: Her bliver karatetræningen skruet op til fem 

gange om ugen inklusive tre stævnetræninger. Igen 
kan træning på tværs af klubber eller eneundervisning 
være nødvendig for at ramme A-niveau. Til gengæld 
bør kæmperne være tilstrækkelig dygtige til at kunne 
selvtræne på B-niveau, så det er også en mulighed. 
Samlet set én træning i A-miljø, to træninger i B-miljø 
(evt. selvtræning som svarer til B-niveau) og to 
holdtræninger.

• Kumite: Samlet set to træninger i A-miljø, to træninger 
i B-miljø og én holdtræning.

U21 bruttotrupatlet
• Kata: Med seks ugentlige træninger skal der virkelig 

prioriteres på dette niveau. Derfor anbefaler vi, at man 
maksimalt deltager i én ugentlig træning, som ikke er 
stævnetræning. Der vil højest sandsynlig være meget 
selvtræning/eneundervisning på dette niveau, hvor 
der samlet anbefales tre træninger på A-niveau (evt. 
selvtræning som svarer til A-niveau), to på B-niveau 
og én holdtræning. 

• Kumite: Samlet set fire træninger i A-miljø, én træning 
i B-miljø og én holdtræning.

21+ eliteatlet
• Kata: Træningsmængden bibeholdes og den ene 

træning på B-niveau skiftes ud med en træning på 
A-niveau. Samlet fire træninger i A-miljø (selvtræning 
svarer også til A-niveau), én træning i B-miljø og én 
holdtræning.

• Kumite: Samlet set fem træninger i A-miljø og én 
holdtræning.

21+ verdensklasseatlet
• Kata: Her er der 100 % fokus på stævnetræninger 

på A-niveau. Samtlige seks træninger (som også kan 
være selvtræning) bør være i et A-miljø.

• Kumite: Som kata.

Exceptionelle talenter kan måske i starten af en 
landsholdskarriere opnå en A-rating uden at være 
i A-miljø på ugentlig basis, men for de flestes 
vedkommende vil det biologiske og psykologiske 
talent (samt en stor træningsmængde) ikke være 
nok til at begå sig til EM eller VM uden, at miljøet 
også er på plads.
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Kumitemiljø
Karatepas 
om ugen

A-miljø
Landshold 

A/B

B-miljø
Landshold 

B/C

C-miljø
Talentcenter

D-miljø
Stævnehold

Uspecificeret 
karatetræning

Selvarrangeret 
træning med 

makker 
(samme niveau) 

svarer til

21+
TD verdens-
klasseatlet

6 6 0 A

21+
TD eliteatlet

6 5 1 A

U21
TD bruttotrupatlet

6 4 1 1 A

U18
Landshold 
A-kæmper

5 2 2 1 B

U16
Landshold 
B-kæmper

4 1 1 1 1 C

U14
Talentcenter

4 1 2 1

U12
Moderat erfaring

3 1 2

U10 
Lav erfaring

2 2

Katamiljø
Karatepas 
om ugen

A-miljø
Landshold 

A/B

B-miljø
Landshold 

B/C

C-miljø
Talentcenter

D-miljø
Stævnehold

Uspecificeret 
karatetræning

Selvtræning 
svarer til

21+
TD verdens-
klasseatlet

6 6 0 A

21+
TD eliteatlet

6 4 1 1 A

U21
TD bruttotrupatlet

6 3 2 1 A

U18
Landshold 
A-kæmper

5 1 2 2 B

U16
Landshold 
B-kæmper

4 1 1 2 C

U14
Talentcenter

4 1 1 2

U12
Moderat erfaring

3 1 2

U10 
Lav erfaring

2 2
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TRÆNINGSINDHOLD 

Kata: Hvordan skal træningen struktureres? 
• Som udgangspunkt vil der være meget fokus på 

at optimere den enkelte teknik, så der vil være 
meget kata på tælling, træning af korte sekvenser 
(5-15 sek.) og mange repetitioner af de teknikker, 
man vil forbedre i grundfasen. Der vil gradvis blive 
mere træning af lange sekvenser (30-45 sek.) i 
den forberedende fase og endelig performance af 
hele kataer i konkurrencefasen. Det vil dog aldrig 
være så fastlåst i praksis, men det er stadig godt at 
skæve til dette mønster, hvor man går fra en formel 
træningsform hen imod en funktionel træningsform 
hen over sæsonen. 

Kata: Hvad skal træningen indeholde? 
• Der skal i grundfasen arbejdes med at forbedre de 

fysiske og tekniske egenskaber såsom speeder, 
timing, balance og kinæstetisk sans. Der skal også 
arbejdes med at forbedre katakvaliteter i de hurtige 
og langsomme teknikker. Derfor kan man sagtens 
lave både sekvenser og hele kataer med dette som 
fokuspunkt. Grundfasen bør indeholde masser af 
kihontræning. 

Fordelen ved kihon er dens basale natur. Tanken er, 
at hvis man fx forbedrer sin zenkutsu dachi i kihon, 
vil alle kataer, som indeholder denne stilling, jo blive 
forbedret.

 I den forberedende fase skal flere egenskaber og 
kvaliteter gerne være blevet forbedret sammenlignet 
med forrige sæson. Derfor skal man forsøge at 
sammensætte sine kataer på ny. Det kunne være, at 
man er blevet bedre til at udtrykke sig i de langsomme 
teknikker. Det vil derfor være oplagt at spille mere på 

dem i kataerne. Hvis balancen er blevet bedre, kan 
man også satse mere i svære vendinger, hvilket vil 
påvirke rytmen. Et vigtigt fokuspunkt er de sekvenser, 
man aldrig rigtig fik til at fungere sidste sæson eller 
som man i sidste forberedelsesfase måtte gå på 
kompromis med. Nu er det tid til at se, om det ikke 
kan lykkedes denne sæson. I konkurrencefasen 
vil der være meget fokus på hvilke detaljer og 
kvaliteter, som skal fremhæves. Det blev afprøvet i 
forberedelsesfasen, og nu skal det låses fast. Der 
skal bruges meget tid på at snakke og repetere 
disse punkter, så udøveren er helt sikker. Der må 
gerne foretages justeringer mellem hvert stævne, 
det er blot vigtigt at understrege, at det altid skal 
være justeringer, som kæmperen kan rette ind på en 
træning eller to. Der er også den mulighed, at man til 
stævnerne oplever, at detaljer eller sekvenser, som 
fungerede fint i dojoen, ikke fungerer til stævne. I det 
tilfælde er man nødt til at ændre sekvensen, så man 
får det bedst mulige ud af den.

Kata: Hvilke kataer skal jeg bruge tid på? 
• I grundfasen skal man bruge mange kræfter på nye 

kataer, som skal indarbejdes i repertoiret. Det kan 
også være kataer, som måske var nye sidste sæson 
og derfor nu skal rykkes op ad listen. Det er vigtigt, 
at man beslutter sig for hvilke kataer, der skal udgøre 
katahånden for næste sæson. Det gør heller ikke 
noget, at man bruger tid på at genopfriske gamle 
kataer, man ikke længere bruger som stævnekataer. 
De kan sagtens indeholde momenter med kvaliteter, 
man forsøger at udvikle andre steder i kataerne. I 
forberedelsesfasen vil man helt naturligt indsnævre 
træningen til primært at omhandle de kataer, som skal 
anvendes til stævner. Man kan dog sagtens stadig 
lave andre kataer til opvarmning eller til at stimulere 
hjernen, så den ikke altid kender det som den skal 

KATATRÆNING - PERIODISERET 

Grundfase
Der arbejdes med at forbedre de grundlæggende kvaliteter inden for fysik og teknik samt 

katakvaliteterne. Træning indeholder meget kihon, kata på tælling samt forbedring af 
enkeltteknikker. Træning i denne fase er langsigtet. Nye kataer til repertoire trænes op. 

Forberedende 
fase

Nye kataer indarbejdes og der laves en ny ”katahånd”. De nye forbedrede grundlæggende 
kvaliteter afprøves og implementeres i nye rytmer. Træning har fokus på sekvenser og på at lægge 
sig fast på løsninger. Der arbejdes på at få sammensat kataerne, så kvaliteterne bliver vist bedst 

muligt frem.

Konkurrence-
fase

Træningen består primært af performance, både sekvenser og hele kataer. Der er fokus på udtryk 
og på at huske og italesætte alle fokuspunkter. Der foretages kun små justeringer mellem hvert 

stævne, hvis noget ikke fungerer. Træning i denne fase skal være kortsigtet, og løsninger, som ikke 
hurtigt fungerer må bortkastes
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træne. I konkurrencefasen fortsætter dette mønster, 
og her bør stævnetræningen næsten udelukkende 
bestå af konkurrencekataerne. Op til stævner bør 
der være ekstra fokus på de kataer, som man ved 
får en nøglerolle. Det kan være en finalekata, som 
man føler sig overbevist om bliver afgørende mod 
en konkurrent, eller en førsterundekata til et stort 
mesterskab.

Kumite: Hvordan skal træningen struktureres? 
• Kumite er sparring. Træningen skal primært være 

baseret på makkerøvelser. Når en øvelse udføres, skal 
det oftest være over for en makker og i en ramme, 
hvor timing, afstand og åbning udvikles. Det betyder, 
at en teknik eller lign. skal udføres, når kæmperens 
øjne vurderer, det skal gøres. Dermed bygges en 
træning op med øvelser, der blot styres af tid, eller 
kæmperen får at vide hvor mange gange, øvelsen 
skal udføres. Træneren kan godt i sammenhæng med 
indlæring af ny teknik tælle en takt for kæmperen. 
Men relativt hurtigt skal det overgå til, at en øvelse 
udføres, når kæmperen vurderer, at timingen er 
korrekt.

• Den overordnede struktur ændres i forhold til, 
hvor kæmperen befinder sig i sæsonen. I alle 
faser arbejdes med dueller samt scorings- og 
forsvarsmetoder. I grundfasen vil der dog primært 
blive lagt vægt på standarddueller og metoder. Hvor 
der i den forberedende fase og i konkurrencefasen 
arbejdes med en mere individuel tilgang. Derudover vil 
disse to faser bære mere præg af kampe, fasetræning 
og kampstrategier.

Kumite: Hvad skal træningen indeholde? 
• Da Kumitetræningen har et udtalt behov for 

makkerøvelser, er det vigtigt, at træningen også 
indeholder fokus på kæmpernes sociale færdigheder. 
At være en ”god makker” og øve sig i at gøre hinanden 
bedre skal trænes.

• I grundfasen indeholder træningen basisløsninger i 
duellerne. Træneren underviser i løsninger, kæmperen 
har prøvet før, men kan sagtens også tage hul på nye 
dueller og nye løsninger. Her kan kæmperen også 
eksperimentere med at finde ny timing og metoder 
i allerede kendte teknikker. I den forberedende 
fase indeholder træningen nu overvejende 
situationsbaserede øvelser. Der øves elementer fra 
kampens faser og kampstrategier samt overordnede 
fremgangsmåder til gameplan. Situationer trænes 
med dommervinkel. I denne fase arbejder kæmperen 
også på at forbedre egen teknik. Hertil kigges ofte 
til scoringskriterier og -metoder. Konkurrencefasens 
træning baseres på kampe og løsningsorienteret 
indhold. Faser og strategier efterprøves i kampe med 
dommervinkel. Kæmperen finpudser planer samt 
timing og metoder i sin egen teknik. Det er yderst 
vigtigt op til stævner, at kæmper og træner bruger 
hinanden til at snakke deres gameplan igennem, så 
roller og strategier er på plads. Efter konkurrencer er 
det vigtigt, at der evalueres og justeres.

KUMITETRÆNING - PERIODISERET 

Grundfase Dueller, scorings- og forsvarstræning

Forberedende fase Kampens faser og kampstrategier

Konkurrencefase Kampe med dommervinkel og løsningsorienteret indhold



86

Kapitel 5

Trænings planlægningKarate ATK

PERIODISERING AF FYSISK TRÆNING
Principperne bag den supplerende fysiske træning samt 
hvornår de fysiske hovedområder bør introduceres 
aldersmæssigt, er gennemgået i detaljer i kapitlet om 
fysiologi. 

Her følger de vigtigste principper for kata og kumite. 

Elementerne bygges gradvist på, så når 
atleten rammer U18, indeholder det optimale 
træningsprogram både smidighedstræning, aerob 
træning, styrketræning og anaerob træning.

Smidighed:
• Anbefales for U12 og yngre
• Der er ikke lagt op til periodisering for smidighed, 

derfor er anbefalingerne blot en ugentlig træning 
uanset alder eller fase. 

• Smidighed kan placeres relativt frit på ugeplanen. 
Da smidighedstræningen akut vil hæmme 
spændstigheden i musklerne, anbefales det, at det 
placeres efter karatetræning eller helt uafhængigt af 
karatetræningen. Den må blot ikke placeres lige inden 
karatetræning og bør heller ikke placeres lige efter et 
meget hårdt muskulært træningspas.

Aerob træning:
• Anbefales for U14 og yngre
• For begge discipliner er arbejdskravet til den aerobe 

effekt sat højere end den aerobe kapacitet. Da 
karatetræningen samt træningen af den aerobe effekt 
vurderes at være effektiv nok til at nå den nødvendige 
aerobe kapacitet, har den ikke fået en selvstændig 
plads i træningsplanerne.

• Arbejdskravet til effekt er i kata er sat til 3 og vil derfor 
blot være en ugentlig træning. Efterhånden som 
det anaerobe bliver implementeret, vil det anaerobe 
erstatte den aerobe træning i forberedelses- og 
konkurrencefasen. Træningsformen er formel (løb, 
cykling, svømning osv.), da den ikke er afgørende for 
udførelsen af konkurrencekata. 

• Arbejdskravet til effekt i kumite er sat til 4 og får 
derfor 2 ugentlige træninger, indtil det anaerobe bliver 
implementeret. I konkurrencefasen anbefales det at 
udføre træningen funktionelt, dvs. som karateøvelser.

• God aerob træning er udmattende og skal derfor ikke 
placeres kort tid inden et vigtigt karatepas. Hvis man 
har to træningspas om dagen, er det bedre at starte 
med karate og så gemme det aerobe pas til senere 
på dagen. Det kan godt placeres i slutningen eller lige 
efter et karatepas (hvis det ikke har været et fysisk 
belastende karatetræningspas). 
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Styrketræning:
• Anbefales for U16 og yngre 
• Den eksplosive styrketræning bør udsættes til U18, 

så for begge discipliner kan det ses i oversigten (samt 
ugeplanerne), at den eksplosive styrke er erstattet af 
maksimal styrke for U16.

• Arbejdskravet primært til eksplosiv styrke er sat højt 
for begge discipliner med den forskel, at de fleste 
kumiteudøvere skal være mere opmærksomme på 
vægten, og derfor ikke kan tillade sig lige så store 
mængder styrketræning. Samtidig kan de heller 
ikke dyrke muskelmasse som separat kvalitet. 
Styrkeudholdenhed trænes ikke separat. Det 
vurderes, at det nødvendige krav opnås gennem 
karatetræning samt som sideeffekt ved den øvrige 
styrketræning. 

• Progressionen henimod formtoppen er grundtræning 
→ muskelmasse → maksimal styrke → eksplosiv 
styrke (kumite springer fra grundtræning til maksimal 
styrke for at mindske vægtforøgelsen). 

Som landsholdskæmper kan man vælge at skære 1 
ugentlig karatetræning fra i grundfasen, når man er 
oppe på 5 eller flere ugentlige træninger for at gøre 
plads til ekstra fysisk træning. Det kunne fx være en 
kataudøver, som gerne vil have en ekstra ugentlig 
styrketræning, eller en kumitekæmper som vil have 
ekstra aerob træning.

• Styrketræning kan sagtens indlægges som 
morgentræning. Hvis det passer, kan man med fordel 
gennemføre de mere tekniske karatepas samme dag 
som styrketræningen. Det vil give for dårligt udbytte 
at gennemføre styrketræning lige efter karate, og 
det må optimalt heller ikke udføres samme dag som 
aerob/anaerob træning.

• For de, som anvender ”tapering”, vil en reduktion 
af styrketræning i et par uger inden de vigtigste 
formtoppe give et eksplosivt boost samt markant 
større overskud til at lægge kvalitet i karatetræningen. 
Denne tapering er markeret med blåt i træningsplanen 
ved de vigtigste formtoppe.

Tapering er et redskab i træningsplanlægningen, 
hvor man skærer ned på træningsmængden, men 
bibeholder en høj intensitet for fx at give musklerne 
et eksplosivt boost. Dette gøres inden meget 
vigtige formtoppe som EM og VM.

Anaerob træning:
• Anbefales for U18 og yngre
• Begge discipliner har et højt arbejdskrav til anaerob 

kapacitet, men kun kumite har krav til anaerob effekt.
• Anaerob effekt trænes formelt i grundfasen og 

funktionelt i forberedelsesfasen. Anaerob kapacitet 
trænes formelt i forberedelsesfasen og funktionelt i 
konkurrencefasen. Dog anbefales en trinvis indføring i 
den anaerobe træning. Den anaerobe træning for U18 
er reduceret, så der ikke arbejdes med formel anaerob 
kapacitet i forberedelsesfasen før U21.

• Anaerob træning er meget krævende og skal 
indpasses med omhu i træningsplanen. Anaerob 
effekt udtrætter nervesystemet, men ikke musklerne. 
Den kan derfor godt indlægges som morgentræning 
eller i starten af et karatepas, som ikke har fokus på 
indlæring af nye teknikker eller taktiske elementer. 
Kapacitet udtrætter musklerne i ekstrem grad og 
skal derfor være det sidste eller eneste træningspas 
den dag. Det kan fx godt indlægges sidst i et teknisk 
karatepas, men ikke efter et fysisk krævende 
karatepas.

Herunder følger oversigtsskemaer over de fysiske 
træningers progression i kata og kumite. Der er både en 
progression gående fra grundfase, forberedende fase og 
konkurrence samt en progression gående fra U10 og op 
ad ATK-stigen.
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KATA STYRKE & SMIDIGHED (UGENTLIGE TRÆNINGER)

FASER GRUND FORBEREDENDE KONKURRENCE

21+ TD verdens klasseatlet
2*grundstyrke/
muskelmasse
1*smidighed

2*maksimal/eksplosiv 
styrke

1*smidighed

1*eksplosiv styrke
1*smidighed

21+ TD eliteatlet
2*grundstyrke/
muskelmasse
1*smidighed

2*maksimal/eksplosiv 
styrke

1*smidighed

1*eksplosiv styrke
1*smidighed

U21 TD bruttotrupatlet
2*grundstyrke/
muskelmasse
1*smidighed

2*maksimal/eksplosiv 
styrke

1*smidighed

1*eksplosiv styrke
1*smidighed

U18 Landshold A-kæmper
2*grundstyrke/
muskelmasse
1*smidighed

2*maksimal styrke
1*smidighed

1*eksplosiv styrke
1*smidighed 18

U16 Landshold B-kæmper
2*grundstyrke
1*smidighed

2*grundstyrke
1*smidighed

1*maksimal styrke
1*smidighed

U14 Talentcenter 1*smidighed 1*smidighed 1*smidighed

U12 Moderat erfaring 1*smidighed 1*smidighed 1*smidighed

U10  Lav erfaring

KATA AEROB & ANAEROB (UGENTLIGE TRÆNINGER)

FASER GRUND FORBEREDENDE KONKURRENCE

21+ TD verdens klasseatlet 1*aerob effekt (formel)
1*anaerob kapacitet 

(formel)
1*anaerob kapacitet 

(funktionel)

21+ TD eliteatlet 1*aerob effekt (formel)
1*anaerob kapacitet 

(formel)
1*anaerob kapacitet 

(funktionel)

U21 TD bruttotrupatlet 1*aerob effekt (formel)
1*anaerob kapacitet 

(formel)
1*anaerob kapacitet 

(funktionel)

U18 Landshold A-kæmper 1*aerob effekt (formel) 1*aerob effekt (formel)
1*anaerob kapacitet 

(funktionel)

U16 Landshold B-kæmper 1*aerob effekt (formel) 1*aerob effekt (formel) 1*aerob effekt (formel)

U14 Talentcenter 1*aerob effekt (formel) 1*aerob effekt (formel) 1*aerob effekt (formel)

U12 Moderat erfaring

U10  Lav erfaring
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KUMITE STYRKE & SMIDIGHED (UGENTLIGE TRÆNINGER)

FASER GRUND FORBEREDENDE KONKURRENCE

21+ TD verdens klasseatlet
1*grundstyrke
1*smidighed

1*maksimal/eksplosiv styrke
1*smidighed

1*eksplosiv styrke
1*smidighed

21+ TD eliteatlet
1*grundstyrke
1*smidighed

1*maksimal/eksplosiv styrke
1*smidighed

1*eksplosiv styrke
1*smidighed

U21 TD bruttotrupatlet
1*grundstyrke
1*smidighed

1*maksimal/eksplosiv styrke
1*smidighed

1*eksplosiv styrke
1*smidighed

U18 Landshold A-kæmper
1*grundstyrke
1*smidighed

1*maksimal styrke
1*smidighed

1*eksplosiv styrke
1*smidighed

U16 Landshold B-kæmper
1*grundstyrke
1*smidighed

1*grundstyrke
1*smidighed

1*maksimal styrke
1*smidighed

U14 Talentcenter 1*smidighed 1*smidighed 1*smidighed

U12 Moderat erfaring 1*smidighed 1*smidighed 1*smidighed

U10  Lav erfaring

KUMITE AEROB & ANAEROB (UGENTLIGE TRÆNINGER)

FASER GRUND FORBEREDENDE KONKURRENCE

21+ TD verdens klasseatlet
1*aerob effekt (formel) 

1*anaerob effekt (formel)

1*aerob effekt (formel)
1*anaerob effekt (funktionel)
1*anaerob kapacitet (formel)

1*aerob effekt (funktionel)
1*anaerob kapacitet 

(funktionel)

21+ TD eliteatlet
1*aerob effekt (formel) 

1*anaerob effekt (formel)

1*aerob effekt (formel)
1*anaerob effekt (funktionel)
1*anaerob kapacitet (formel)

1*aerob effekt (funktionel)
1*anaerob kapacitet 

(funktionel)

U21 TD bruttotrupatlet
1*aerob effekt (formel) 

1*anaerob effekt (formel)

1*aerob effekt (formel)
1*anaerob effekt (funktionel)
1*anaerob kapacitet (formel)

1*aerob effekt (funktionel)
1*anaerob kapacitet 

(funktionel)

U18 Landshold A-kæmper 1*aerob effekt (formel)
1*aerob effekt (formel)

1*anaerob effekt (funktionel)

1*aerob effekt (funktionel)
1*anaerob kapacitet 

(funktionel)

U16 Landshold B-kæmper 2*aerob effekt (formel) 1*aerob effekt (formel) 1*aerob effekt (funktionel)

U14 Talentcenter 2*aerob effekt (formel) 2*aerob effekt (formel) 1*aerob effekt (formel)

U12 Moderat erfaring

U10  Lav erfaring
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UGEPLANER
I ugeplanerne møder teorien for alvor den praktiske 
virkelighed. Man kan have mange ønsker til træningspas 
af forskellig karakter samt en stor viden om, hvornår 
disse træningspas bør indlægges i forhold til hinanden. I 
virkelighedens verden kan der være mange årsager til, at 
den enkelte udøver/træner må lave en tilpasset plan, fx 
baseret på:
• Hvor og hvornår har man adgang til fx styrketræning?
• Har man mulighed for morgentræning?
• Hvornår er der undervisning i klubben?
• Hvornår er der supplerende undervisning i andre 

klubber/miljøer?
• Har man adgang til dojoen for selvtræning?
• Har man mange rejsedage?
• Derudover kan der være mange uger, hvor planen 

bliver slået i stykker på grund af arrangementer med 
uddannelse, job, socialt, familie osv. 

Ugeplaner skal blandt andet sørge for, at det maksimale 
udbytte opnås for hvert enkelt træningspas. Det er 
vigtigt, at man fx ikke udfører et træningspas for anaerob 

kapacitet om morgenen, og så møder træt op til karate 
om aftenen. Der er derfor beskrevet retningslinjer for de 
fysiske træningspas tidligere i kapitlet.

Som udgangspunkt skal en ugeplan være realistisk 
at følge de fleste uger. Hvis den næsten aldrig kan 
følges, er den lagt for urealistisk til at starte med. 
Det gør ikke noget, at elementer byttes forsvarligt 
rundt, men antallet af træningspas skal som 
udgangspunkt kunne overholdes.

Bagest i bogen er der givet eksempler på ugeplaner for 
både grund-, forberedelses- og konkurrencefaser hos 
begge discipliner for U16 og ældre. Her følger et enkelt 
gennemgået eksempel for en ugeplan for kata og en 
ugeplan for kumite. I ugeplanerne er der ikke sat tid på 
de enkelte træningspas. De fleste karatetræninger varer 
1-2 timer, og det er klart, at 2 timer giver større udbytte, 
men kræver også flere ressourcer end 1 times træning. 



91Trænings planlægning Dansk Karate Forbund

UGEPLAN KATA KADET B-KÆMPER

GRUNDFASE Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag

1. Træning SMIDIGHED KARATE (B)

2. Træning KARATE (B) KARATE STYRKE
Grund

KARATE STYRKE
Grund

AEROB
Effekt FOR

FORBEREDENDE FASE Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag

1. Træning KARATE (B) KARATE KARATE SMIDIGHED KARATE (B)

2. Træning STYRKE
Grund

STYRKE
Grund

KONKURRENCEFASE Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag

1. Træning KARATE (B)

2. Træning KARATE (B) KARATE STYRKE
Maks.

KARATE SMIDIGHED AEROB
Effekt FOR

Eksempel på ugeplan Kata U16 Landshold 
B-kæmper

Grundfase
• I eksemplet deltager kæmperen til traditionel træning 

tirsdag og torsdag. Kæmperen har ikke adgang 
til morgentræning i forbindelse med uddannelse. 
Derudover er der adgang til stævnetræning på 
B-niveau mandag aften og søndag formiddag. 
De to styrkepas bliver indlagt efter skole onsdag 
og fredag. Smidighed foregår som selvtræning 
lørdag, og så er der løbetræning søndag efter 
karate. Karatetræningerne foregår alle sammen 
som holdundervisning, og derfor er det den fysiske 
træning, som skal planlægges rundt om karaten. Den 
fysiske træning er forsøgt spredt ud i løbet af ugen.

Forberedende fase
• Karatetræningen ligger her på samme tidspunkter 

som i grundfasen. Det samme gør både indholdet 
og mængden af den fysiske træning. Ændringen 
for kæmperen vil bestå af ændringer i indholdet af 
karatetræningen og ikke så meget i overskrifter i 
træningsugen.

Konkurrencefase
• I denne fase er der mange stævner, og derfor er der 

skåret lidt ned på træningsmængden. Der er taget 
udgangspunkt i, at stævner ligger lørdage, så der 
må rykkes lidt rundt, hvis stævnet ligger fredag eller 
søndag. Smidighedstræning er på denne baggrund 
flyttet til fredag. Den kunne alternativt indlægges 
mandag eller tirsdag aften efter karate. Styrke er sat 
ned til 1 gang om ugen og er skiftet fra grundstyrke til 
maksimal styrke. Den er indlagt onsdag, så vi er mest 
muligt restitueret til weekenden.
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UGEPLAN KUMITE JUNIOR A-KÆMPER

GRUNDFASE Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag

1. Træning AEROB
Effekt FOR

STYRKE
Grund

KARATE

2. Træning KARATE (A) KARATE (B)
SMIDIGHED

KARATE (A) KARATE (B)

FORBEREDENDE FASE Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag

1. Træning ANAEROB
Kap FOR

STYRKE
Maks.

KARATE

2. Træning KARATE (A)
ANAEROB
Effekt FUN

KARATE (B)
SMIDIGHED

KARATE (A) KARATE (B) AEROB
Effekt FOR

KONKURRENCEFASE Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag

1. Træning STYRKE
Eksplosiv

KARATE
AEROB 

Effekt FUN

2. Træning KARATE (A)
ANAEROB
Kap FUN

KARATE (B) KARATE (A) KARATE (B)
SMIDIGHED

Eksempel på ugeplan Kumite U18 Landshold A-kæmper

Eksempel ugeplan Kumite U18 Landshold 
A-kæmper

Grundfase
• I eksemplet deltager kæmperen til specifik 

stævnetræning 2 gange om ugen på A niveau, og 2 
gange om ugen på B niveau. Derudover trænes der 
uspecificeret karate lørdag. Det kan være traditionel 
træning. Kæmperen har morgentræning i forbindelse 
med uddannelse. Her er der lagt to fysiske (styrke/løb) 
træningspas ind. Smidighed foregår i forbindelse med 
træningen tirsdag. Karatetræningerne foregår alle 
sammen som holdundervisning.

Forberedende fase
• Karatetræningen ligger her på samme tidspunkter som 

i grundfasen. Men mængden af den fysiske træning 
er sat op med 1 ugentligt funktionel anaerob træning 
og 1 formel aerob træning. Denne fysiske træning 
forsøges planlagt rundt om karaten.

Konkurrencefase
• I denne fase er der mange stævner, og derfor 

er der skåret lidt ned på træningsmængden. 
Styrketræningen har ændret sig til kun at værende 
eksplosiv. De aerobe/ anaerobe træningspas er 
ændret til funktionelle. I ugen, hvor stævnet afvikles, 
aflyses lørdagens træning.
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GENERELLE IDRÆTSSKADER
Skader i forbindelse med karatetræning er desværre 
noget, som de fleste trænere stifter bekendtskab med.

Skadesfrekvensen til stævner er 3-4 %. Den typiske 
akutte skade er en mindre skade i ansigtet som 
følge af et slag (blåt mærke, hudafskrabning, 
næseblod).

Knæskader er den hyppigste overbelastningsskade 
hos de bedste atleter.

Ved dyrkelse af traditionel karate vil 30 % opleve 
en skade i løbet af et år. Hyppigste skade er 
blåt mærke, og alder, træningserfaring og 
træningsmængde øger risikoen for skader.

På tværs af alle idrætter ses et mønster i, at følgende 
fører til øget skadesfrekvens: 
1. Stigende intensitet 
2. Stigning i træningsmængde 
3. Tidlig specialisering 
4. Ensidig træning

Generelt ses en stigning i skadesfrekvens med stigende 
alder, som kan tilskrives nogle af de ovenstående 
faktorer som øget træningsmængde og -intensitet. 
Der er ikke forskel på antallet af skader blandt piger og 
drenge, men der er forskel på typer af skader – fx er der 
tendens til, at drenge har flere akutte skader og piger 
flere overbelastningsskader (200+201). 

En massiv risikofaktor er tidligere skader - typisk 
hvis man negligerer sin genoptræning - tidligere 
ankelskader har fx 10 gang så høj risiko for at 
medføre en ny ankelskade.

Særligt udsat er man i de perioder omkring puberteten, 
hvor skelettet vokser. Her oplever kroppen et fald i relativ 
knoglestyrke, der giver øget pres på vækstzonerne for 
enderne af knoglerne (epifyser) eller der hvor muskler/
sener hæfter på knoglerne (apofyser - fx under 
knæskallen). Hvor voksne typisk oplever smerter og 
skader i sener/ledbånd, vil børn og unge i højere grad 
opleve smerter og skader i selve knoglerne.  

Her ses de typiske overbelastnings- og akutte skader 
hos børn og unge i idræt. 
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Figur 10: Overbelastningsskader – vækstrelaterede skader. 

Skade Før-pubertet Pubertet Efterpubertet Vækstzone/område Drenge Piger 

Morbus Sever (smerter i 
hælen) 

+ + - Hælknoglens vækstzone 10-12 år 8-10 år

Morbus Osgood-Schlatter 
(ondt under knæet)

+ + - Knoglefremspring øvre 
del af skinneben

10-15 år 10-15 år 
(piger før 
end drenge)

Morbus Sinding-Larsen-
Johansson (ondt i knæet)

+ + - Vækstzone nedre kant af 
knæskallen

10-15 år 10-15 år 
(piger før 
end drenge)

Skuldersmerter (Little 
Leagues Shoulder)

- + + Vækstzone i øverst del 
af overarmsknogle ved 
skulderled

Debut: 14 
år

Debut: 14 år

Smerter på inderside af 
albue (Little Leagues 
Elbow)

+ + - Vækstzone i øvre del af 
underarmsknogle (Ulna)

9-12 år 9-12 år

Patellofemoralt 
smertesyndrom (PFPS)

- + + Smerter omkring og 
under knæskallen

- Piger > 
drenge

Femoroaceabular impinge-
ment (FAI) Hofteindeklem-
ningssyndrom i hoften)

- + + Smerter fortil i hoften ved 
bøjning og indad drejning

Under 
vækstspurt

Under 
vækstspurt

Spondylose/spondylolistese 
(forskydning af ryghvirvel). 
+/- smerter i ryg, baller og 
ben

+ + + Ryghvirvler i lænden Debut: 6-7 
år

Debut: 6-7 
år

Figur 11: Andre hyppige overbelastningsskader.

Skade Symptom Sport Årsag Træning/varighed

Indeklemningssyndrom 
i skulderen

Irritation af sener og 
slimsæk oven på skul-
deren, når armen løftes 
over vandret og over 
hovedhøjde

Ketsjersport
Håndbold 
Svømning

Gentagne belastninger 
af skulderen over ho-
vedhøjde

Omlægning af træning 
(uger til måneder)

Slimsæks-
betændelse 
ved albuen

Irritation af slimsæk i 
albuen ved bøjemusk-
lens sene

Ketsjersport
Håndbold

Direkte slag mod albu-
en og gentagne kast

Omlægning af træning 
(uger til måneder)

Slimsæks-
irritation i og omkring 
knæet

Smerter, hævelse og 
aflåsning af knæet 

Fodbold
Håndbold
Badminton

Gentagne belastninger 
og efter slag/fald på 
knæet

Pause fra sport, indtil 
symptomer er svundet

Lyskenskader Smerter i lyskenom-
rådet

Fodbold
Ishockey

Gentagne spark og 
taklinger samt ret-
ningsskift under acce-
leration

Omlægning af træning 
(uger til måneder)

Træthedsbrud af rib-
ben

Smerter ved tryk, dyb 
vejrtrækning, nys og 
hoste

Golf
Roning
Svømning (sjælden)

Gentagne træk på 
ribben under træk og 
slag

2-6 måneder

 (Team Danmarks ATK 2.0)

 (Team Danmarks ATK 2.0)
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Skade Årsag Sport Behandling/træning Helingstid 

Forstuvning af 
anklen

Der landes skævt på foden. 
Ledbånd på yderside og/
eller indersiden af anklen 
beskadiges

Fodbold
Håndbold
Badminton
Volleyball
Baskeball
Tennis

PRICE
Trinvis opbygning af træningen under 
hensyntagen til smerter, hævelse og 
funktion

Uger til måneder, af-
hængigt af omfanget 
af ledbåndsskaden. 
Overrivning af ledbånd 
kræver 6-12 måne-
ders genoptræning

Brud på 5. mel-
lemfods-
knogle ved 
vækstzone

Der landes skævt på foden, 
og foden vrider udad.

Fodbold
Håndbold
Badminton
Tennis

Røntgen. Bandagering 8 uger

Forreste kors-
båndsskade i 
knæet (ACL)
+/- afrivning af 
knogle-
stykke

Knæet vrides uhensigts-
mæssigt under landing/
afsæt eller ved en tackling/
skub/fald

Fodbold
Håndbold
Badminton
Ishockey

Vurdering af fysioterapeut eller læge. 
PRICE. Trinvis opbygning af træningen 
under hensyntagen til smerter, hævel-
se og funktion.
Operation er relevant, hvis knæet giver 
efter og vrider under funktion

9-12 måneder inden 
fuldt tilbage til kon-
taktsport. Systematisk 
genoptræning i hele 
perioden

Ledskred af 
knæskal

Fald eller vrid af knæet. 
Knæskallen forskydes ud 
på udvendig side af knæ-
et. Ledbånd på inderside 
brister

Fodbold
Håndbold
Badminton
Ishockey
Dans

Knæskallen sættes på plads med det 
samme ved at holde på ydersiden af 
knæskallen og knæet strækkes pas-
sivt og forsigtigt.
Evt. operation ved gentagne ledskred

2-6 uger med banda-
ge. Herefter genop-
træning

Brud på krave-
ben

Direkte fald på strakt arm 
eller fald på skulder

Cykling
Boldspil
Kampsport

Vurdering af fysioterapeut eller læge. 
Operation eller 
slyngebehandling

2-4 uger i bandage. 
Herefter genoptræ-
ning

Skade Årsag Sport Behandling/træning Helingstid 

Knoglebrud 
(green stick)

Direkte fald og vrid af 
knogler. Knoglen bøjer/
brækker som en frisk gren, 
hvor det yderste lag holder

Boldspil
Ski
Kampsport

Røntgen
Bandagering til 
heling
Operation, hvis bruddet er i vækstzone

2-4 uger i bandage/
skinne. Herefter grad-
vist tilbage til normal 
funktion

Brud ved albue Direkte fald på strakt arm Boldspil
Ski
Kampsport

Røntgen
Bandagering til 
heling
Operation hvis bruddet er i vækstzone

Uger til måneder

Ledskred i albue Direkte fald på strakt arm Gymnastik Leddet skal sættes på plads af fagper-
sonale. Operation og bandagering

6 måneder

Forstuvning af 
tommelfinger 
med afrivning af 
knoglestykke

Slag, vrid eller overstæk-
ning. Tommelfinger kan 
hænge fast i tøj eller ski-
stav

Skisport
Boldspil

Vurdering ved røntgen.
Bandage

Minimum 4-6 uger

Brud på ribben Direkte slag Boldsport
Kampsport

Røntgen 2-8 uger

Hjerne-
rystelse

Direkte slag mod hovedet 
efter spark, fald eller bold 
mod hovedet, der medfører 
væskeudtrækning og evt. 
blødning i eller på overfla-
den af hjernen

Boldspil 
Kampsport

Ingen sport i 2 uger. Trinvist tilbage til 
almindelige aktiviteter, skal være helt 
symptomfri, inden belastning/aktivitet 
øges

Minimum 2 ugers 
hvile. Pause fra sport, 
skole og almindelig 
aktivitet som pc, tv og 
læsning

Nakke- og ryg-
skader

Direkte eller indirekte slag Boldspil
Kampsport
Spring-/
tumbling 
Gymnastik

Vurdering og flytning af professionelt 
personale med korrekt udstyr

Måneder, afhængigt 
af skadens omfang

Figur 12: De hyppigste akutte skader hos børn og unge.

 (Team Danmarks ATK 2.0)
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SKADER I KARATE
I traditionel karate og konkurrencekarate opleves, 
som i alle andre idrætter, deres eget skadesmønster. 
Studier viser, at knap 30 % af karateudøverne 
pådrager sig en skade i løbet af et års traditionel 
træning (47+199). Over 50 % af disse skader er blå 
mærker, cirka 25 % er forstuvninger/fiberskader og 
et mindre antal er mavepustere og brud. Skaderne 
er lokaliseret på underkroppen 35 %, armene 29 %, 
hovedet 26 % og overkroppen 10 %. 31 % af skaderne 
fører til træningsfravær på 8-30 dage. Der er stigende 
skadesfrekvens med alder, træningsmængde og 
erfaring/grad, men ingen kønsforskel. Et amerikansk 
studie fandt også en skadesfrekvens hos karateudøvere 
på 30 %, hvilket var lavere end taekwondo med 59 % og 
aikido med 51 %, på linje med kung fu på 38 % og højere 
end tai chi på 14 % (200).

Et spørgeskema uddelt til senior VM 2014 (182) viste, 
at knæskader var det, som atleterne oftest døjede med. 
Mellem 25 og 30 % af atleterne havde oplevet dette, og 
der var ikke forskel mellem kata og kumite. Herefter var 
de næsthyppigste skader i skulder for kata (23 %) og i 
ankel for kumite (22 %). 

Studier viser, at karateudøvere klarer sig godt på 
parametre som muskelstyrke, smidighed og ratio mellem 
styrke i baglår/forlår i forhold til kontrolgrupper, og har 
samtidig en god stabilitet i knæleddet (148). Alligevel 
viser de mange skader, at knæet er et af de områder, 
der skal være størst fokus på i den skadesforebyggende 
træning.

Da specielt kumite involverer mange vrid i knæet, hvor 
der samtidig kan være ydre påvirkning fra modstander, er 
skader på forreste korsbånd desværre en reel risiko for 
vores atleter. Aktiveringen af den inderste baglårsmuskel 
m. semitendinosus ser ud til at spille en rolle for at 
undgå disse korsbåndskader, og derfor er styrkeøvelser 
for baglåret med strakte ben som kettlebell swings og 
rumænsk dødløft en god idé at implementere.

Ungdomsstævner
Til U21 VM 2009-11-13-15 blev der sammenlagt 
rapporteret 257 skader, svarende til en skadesfrekvens 
på 4 % pr. atlet på gulvet. Da man øgede antallet af 
vægtklasser fra 3 til 5 i U21-klasserne, faldt antallet af 
skader (7+37). 

• Der var generelt færre skader hos pigerne. 
• De hyppigste skader var blå mærker med 40 %, 

hudafskrabninger/små blødninger i ansigtet med 25 % 
og næseblod med 25 %. 

• 70 % af alle skader var i ansigtet. 
• Samme skadesfrekvens fandt man i et stort slovakisk 

studie fra 9 ungdomsstævner, og her var der dobbelt 
så mange skader hos de 12-17 årige som hos de 6-12 
årige (38). 

Senior-stævner
Til senior VM var skadesfrekvensen 3 % (8). De samme 
studier fra USA og Finland (174+185) og et iransk 
studie viser en skadesfrekvens på 4 % (65). Der er 
en tendens til, at skadesfrekvensen er faldet, efter at 
kontakten er blevet lettere gennem 90erne til 00erne 
samt efter indførelsen af mere beskyttelsesudstyr. 
Ændringer i regler og beskyttelsesudstyr er generelt 
noget, som kan regulere antallet af skader betydeligt. 
Fortolkninger af regelændringer spiller dog voldsomt ind 
på effekten. Fx kan det nævnes, at skadesfrekvensen 
steg til DM lige efter at man indførte kamphandsker 
som beskyttelsesudstyr i 80erne, formodentligt fordi 
dommerne tillod hårdere kontakt (132+133). Da WKF 
ændrede reglerne i 2000, faldt skadesraten i kroatiske 
kumitestævner med 4 % for seniorer og 55 % hos U18 
(113).

• De lette vægtklasser oplever flere skader end de 
tunge, måske på grund af flere dueller. 

• 83 % af skaderne kommer fra slag og kun 7 % fra 
spark (8). 

• 10 % af europæiske atleter har oplevet skader på 
tænderne i løbet af deres karriere (189), og skader på 
kæben ses oftere hos professionelle karateudøvere 
end hos amatører (22).

HJERNERYSTELSER
• Hjernerystelser forekommer heldigvis sjældent i 

karate, men kan være potentielt dødelig. Til 4 på 
hinanden følgende senior VM 2008-2010-2012-
2014 blev der kun observeret 4 hjernerystelser (6). 
Både WKF og DIF har haft ekstra fokus på netop 
hjernerystelser i de senere år. Det farlige ligger 
i det, som kaldes ”second-impact syndrome”. 
Derfor er det ekstremt vigtigt, at man ikke deltager 
i træningsmomenter med kontakt til hovedet, så 
længe man oplever symptomer og minimum 2-3 uger, 
selvom man er symptomfri.   

Hvis man i ugerne efter en hjernerystelse modtager 
endnu et slag til hovedet, kan hjernen hæve op med 
dødelig eller invaliderende udfald til følge.
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Mistanke om hjernerystelse:
Hjernerystelse bør mistænkes ved en eller flere af 
nedenstående ”tegn”/”symptomer”, eller hvis der er 
hukommelsestab.

1. Synlige tegn på mistanke om hjernerystelse
Et eller flere af følgende symptomer giver mistanke om 
hjernerystelse:
• Tab af bevidsthed/ukontaktbar
• Liggende ubevægelig på jorden/langsom til at komme 

op
• Usikker gang/balanceproblemer/manglende 

koordination 
• Omtåget/fjern i blikket
• Forvirret/ikke bekendt med kamp eller begivenhed
• Konfus

2. Tegn og symptomer på mistanke om 
hjernerystelse
Tilstedeværelse af et eller flere af følgende tegn og 
symptomer kan tyde på hjernerystelse:

Figur 13: Lommeguide til hjernerystelse

• Tab af bevidsthed
• Kramper 
• Balanceproblemer 
• Kvalme eller opkastning 
• Døsighed 
• Adfærdsændring
• Irritabilitet 
• Grådlabil  
• Træthed  
• Nervøs eller angst 
• Følelse af utilpashed 
• Svært ved at huske

• Hovedpine
• Svimmelhed
• Forvirret
• ”Tryk i hovedet”
• Sløret syn
• Amnesi
• Lysfølsomhed
• ”Groggy”/omtåget
• Nakkesmerter
• Følsomhed over for støj
• Koncentrations-
besvær

3. Hukommelse
Manglende evne til at besvare nedenstående spørgsmål 
korrekt indikerer hjernerystelse.

”Hvor befinder vi os i dag? (Hvilken sportshal, hvilket land 
osv.)”
”Hvilken halvleg er det nu?”
”Hvem scorede sidst i denne kamp?”
”Hvilket hold spillede du mod i sidste uge?”
”Vandt holdet sidste kamp?”

LOMMEGUIDE TIL HJERNERYSTELSE
Hjælp til at identificere hjernerystelse hos børn, unge og voksne.

Enhver atlet med en formodet hjernerystelse skal 
STRAKS fjernes fra kamp og bør ikke sendes tilbage til 
aktivitet, før de er vurderet medicinsk. Atleter med en 
formodet hjernerystelse bør ikke være alene og bør ikke 
føre et motorkøretøj.
Det anbefales specielt ved mistanke om hjerne-
rystelse, at spilleren tilses af læge med henblik på 
diagnosticering, inden tilbagevenden til sport, selv om 
symptomerne svinder. 

”ALARMKLOKKER”
Hvis et af følgende symptomer findes, skal spilleren 
sikkert og straks fjernes fra banen. Hvis der ikke er 
kvalificeret professionel medicinsk hjælp tilgængeligt, 
skal det overvejes at transportere spilleren med 
ambulance til akut medicinsk vurdering:
• Atlet klager over nakkesmerter
• Tiltagende konfusion/irritabilitet
• Gentagne opkastninger
• Alvorlig eller stigende hovedpine
• Kramper
• Forvirret/mistet orientering
• Svaghed eller prikken/branden i arme eller ben
• Usædvanlige adfærdsændringer
• Tiltagende hovedpine
• Kramper
• Dobbeltsyn

Husk:
• I alle tilfælde de grundlæggende principper for 

førstehjælp.
• Forsøg ikke at flytte spilleren (bortset fra hvis det 

kræves med henblik på hjælp til luftveje), medmindre 
du/I er uddannet til at gøre det. 

• Fjern ikke hjelm (hvis atleten har en sådan på), 
medmindre du er uddannet til at gøre det.

Fra McCrory, m.fl., Consensus Statement on Concussion in Sport. Br J 
Sports Med 47 (5), 2013. (Team Danmarks ATK 2.0)
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FOREBYGGELSE SAMT GENOPTRÆNING
Skadesforebyggende træning kan reducere 
skadesrisikoen. En generel god fysisk form og højt 
teknisk niveau kombineret med målrettede øvelser i 
opvarmning og træning er vejen frem.

En stor gruppe norske kvindelige fodboldspillere 
reducerede skadesrisikoen med 32 %, da de indførte 
FIFA’s skadesforebyggende opvarmningsprogram, og 
antallet af alvorlige skader faldt med 50 %.

Der bør være fokus på øvelser, som stimulerer styrke, 
smidighed, balance og koordination. Fx kan man indføre 
spring eller udfaldsøvelser med fokus på styring af knæ 
og retningsskift for at forebygge knæskader.

Det anbefales, at man holder 1-2 træningsfridage 
om ugen fra karatetræning og at man er 
opmærksom på, at udøvere ikke ofte deltager 
på flere hold samme dag for at holde 
træningsmængden nede.

Det anbefales også, at man kraftigt reducerer 
mængden og intensiteten af karatetræningen 
minimum 2 måneder om året sammenlagt – det 
er en oplagt mulighed for her at skrue op for den 
fysiske træning i stedet for.

Dansk Karate Forbund har i samarbejde med Marlene 
Søby Vestergaard, fysioterapeut fra Team Danmark, 
fået input til en række gode øvelser, der kan indsættes 
før, under eller efter karatetræningen. Disse øvelser er 
samlet i et bilag bagest i bogen.

Hvis man har problemer med ømhed og overbelastning 
i senerne, fx patellasenen som knæskallen er indlejret 
i, kan genoptræningen indeholde elementer af både 
langsom, tung styrketræning, kontrolleret excentrisk 
træning og lavintens okklusionstræning.

Okklusionstræning er træning, hvor man mindsker 
blodtilførslen til muskulaturen ved at spænde 
bånd om fx benet. Det fører til en tilstand af hypoxi 
= ”mindsket ilttilførsel” som kan have gavnlige 
effekter.

Generelt er det vigtigt at starte meget tidligt 
på genoptræningen, da man ellers vil forlænge 
skadesforløbet. Ved fx fiberskader skal man hurtigt i 
gang med at styrke området, men det er selvfølgelig en 

balance mellem at genoptræne og ikke risikere at skaden 
springer op igen. Ved fiberskade i baglåret, som oftest 
sidder i overgangen mellem muskel og sene, kan en 
kombination af gode øvelser som ”nordic hamstring” og 
proteinsupplement øge recovery.

En del atleter på tværs af idrætsgrene indtager 
antiinflammatorisk medicin som ipren for at mindske 
gener og smerter. Det er vigtigt at understrege, at 
selvom dette kan være en god ide i fasen, hvor en 
overbelastningsskade er under opbyggelse, er det en 
meget dårlig idé, hvis der intet er galt. Ved hård træning 
vil der altid være en tendens til et inflammatorisk 
respons fra kroppen, men dette respons er en nødvendig 
bestanddel af måden, hvorpå vi bliver stærkere på. Man 
bør således være varsom med, hvornår og hvorfor man 
indtager antiinflammatorisk medicin.
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En sund og balanceret kost er en nødvendig ingrediens 
for ethvert idrætsaktivt, ungt menneske. Kosten skal 
både håndtere en krop i vækst og udvikling samt kravene 
til træning og konkurrence.

Travlhed i hverdagen samt forskelle i modenhed 
og holdninger gør, at unge sportsaktive er meget 
modtagelige over for usunde koststrategier eller i 
risikozonen for at indtage unødvendige kosttilskud.

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at 5-17 årige er fysisk 
aktive mindst 60 minutter dagligt med moderat til høj 
intensitet udover dagligdagsaktiviteter.

De officielle kostråd og de Nordiske Næringsstof-
anbefalinger er tilstrækkelige til at dække dette behov. 

DE TI KOSTRÅD
1.  Spis varieret, ikke for meget og vær fysisk aktiv
2.  Spis frugt og mange grøntsager
3.  Spis mere fisk
4.  Vælg fuldkorn
5.  Vælg magert kød og kødpålæg
6.  Vælg magre mejeriprodukter
7.  Spis mindre mættet fedt
8.  Spis mad med mindre salt
9.  Spis mindre sukker
10. Drik vand

RELATIV ENERGIMANGEL I SPORT 
(REM-S)
Det er vigtigt, at den unge atlet sikrer en tilstrækkelig 
energitilgængelighed til sin krop. Energitilgængelighed 
er den mængde energi, der er til rådighed efter, at 
energiforbruget til træning er trukket fra. Resten 
kan kroppen bruge til vækst og udvikling. Når man 
spiser for lidt eller træner hårdt, er der risiko for, at 
tilgængeligheden bliver for lav. Lav tilgængelighed vil 
generelt mindske udbyttet af træning.

Den Internationale Olympiske Komité udgav i 2014 et 
sæt retningslinjer for at forhindre det, som de døbte 
”Relativ Energimangel i Sport” = REM-S. Team Danmark 
har taget disse retningslinjer til sig og udarbejdet en 
risikovurderingsmodel for REM-S.
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Figur 14. REM-S risikovurderingsmodel. (Team Danmarks ATK 2.0)

KENDETEGN
• Sunde spisevaner med passende 

energitilgængelighed
• Normal hormonel funktion
• Sund knogletæthed som forventet for 

sport, alder og etnicitet
• Optimal/forventet træningsrespons

FORSLAG TIL HANDLING:
Umiddelbart ingen handling, men vær 
bekendt med symptomerne på REM-S.  

OVERVEJELSER OM DELTAGELSE I 
TRÆNING OG KONKURRENCE
Fuld deltagelse i træning og 
konkurrencer.

KENDETEGN
• Forringet træningsrespons
• Hyppige skader
• Humørsvingninger
• Forringet immunforsvar
• Unormal menstruationscyklus
• Forstyrret spisning og/eller en 

spiseadfærd, der negativt påvirker 
andre holdkammerater

• Væsentligt vægttab (tab af 5-10% af 
kropsvægt på 1 måned)

• BMI <18,5 og/eller lav fedtmasse
• Historik med et eller flere 

træthedsbrud associeret med lav 
energitilgængelighed

• Reduceret knogletæthed, Z-score 
<- 1 SD

• Unormale blodparametre samt EKG

FORSLAG TIL HANDLING:
Observeres én eller flere af 
disse symptomer, uden anden 
årsagsforklaring, bør følgende 
iværksættes:

• Italesæt observationerne for atleten, 
og forklar nærmere om syndromet 
REM-S

• Tilbyd atleten en samtale med 
en sportsdiætist, der har til 
formål at afdække atletens 
energitilgængelighed, kostvaner, 
jernstatus, evt. knogletæthed 
og italesætte (og handle på) evt. 
psykologisk stress omkring mad, 
vægt og krop

OVERVEJELSER OM DELTAGELSE I 
TRÆNING OG KONKURRENCE
OK for træning og konkurrence, når atlet 
følger en superviseret trænings- og 
kostplan.
Løbende tværfaglig dialog om respons 
på kost- og træningsindsats ud fra 
fastsatte mål/delmål.

KENDETEGN
Ud over de symptomer, der kendetegner 
moderat risiko for REM-S:
• Diagnosticeret spiseforstyrrelse 
• Andre alvorlige medicinske tilstande 

(fysisk eller psykisk) relateret til lav 
energitilgængelighed

• Manglende respons på igangsat 
indsats (~ 3-6 mdr.)

FORSLAG TIL HANDLING:
Observeres én eller flere af 
disse symptomer, uden anden 
årsagsforklaring, bør følgende 
iværksættes:
• Italesæt observationerne for atleten, 

og forklar nærmere om syndromet 
REM-S

• Tilbyd atleten en samtale med 
en sportsdiætist, der har til 
formål at afdække atletens 
energitilgængelighed, kostvaner, 
jernstatus, evt. knogletæthed 
og italesætte (og handle på) evt. 
psykologisk stress omkring mad, 
vægt og krop

OVERVEJELSER OM DELTAGELSE I 
TRÆNING OG KONKURRENCE
Konkurrencedeltagelse bør overvejes. 
Træning og kost under superviserede 
forhold.
Løbende tværfaglig dialog om respons 
på kost- og træningsindsats ud fra 
fastsatte mål/delmål.

Overvejelserne om deltagelse bør være 
tværfaglige og inddrage landstræner, 
sportschef, sportsdiætist, psykolog og 
læge.

Fuld deltagelse 
i træning og konkurrence

(LAV RISIKO FOR REM-S)

Ok for træning og 
konkurrence, når atlet 

følger superviseret plan
(MODERAT RISIKO FOR REM-S)

Konkurrencedeltagelse 
bør overvejes

(HØJ RISIKO FOR REM-S)
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KROPSOPFATTELSE OG SPISEADFÆRD

Når puberteten sætter ind, øges bevidstheden om 
kroppens udseende. Det sociale pres for at drenge 
skal være maskuline og muskuløse og at piger skal 
være små og tynde opstår.

Det fører tit til uhensigtsmæssige strategier for 
spisevaner. ”For den unge er der ofte en tro på, at disse 
strategier vil kunne kontrollere deres kropsform, vægt, 
muskel- og fedtmasse og sikre dem både optimal 
præstation og en tilfredsstillende opfattelse af deres 
krop” (Citat s 162, ATK 2.0). 

Det er dog langtfra alle unge, som kan navigere i 
disse følelser og reelle behov. 487 unge kvindelige 
konkurrencesvømmere (9-18 år) blev undersøgt. 60 % af 
de normalvægtige og 18 % af de undervægtige fortalte 
selv, at de forsøgte at tabe sig ved at springe måltider 
over (62 %), spise mindre måltider (77 %), kaste op (13 
%), bruge afføringsmidler (2,5 %) og bruge vanddrivende 
midler (1,5 %).  

Studier af kampsportsudøvere viser også, at de ofte er 
i negativ energibalance ved at bruge samme strategier 
som svømmerne (53+139+181). Dette er særligt 
gældende for kumitekæmpere, som skal holde sig inden 
for deres vægtklasse. Der har været forskere ude og 
foreslå, at man i stedet indfører højdeklasser i WKF for 
at modvirke usunde ernæringsstrategier og potentielle 
dopingfælder (10+9+42).

Trænerne har en vigtig rolle i, hvordan de italesætter 
vægt og kropskomposition i al almindelighed. Team 
Danmark anbefaler klart, at langvarige restriktioner 
på kost ikke er anbefalelsesværdigt – ikke engang for 
overvægtige unge atleter. Faktisk har Team Danmark 
udarbejdet et sæt guidelines til, hvordan man som 
træner bør håndtere vægt og måling af unge atleter. 

Dansk Karate Forbund har udarbejdet en Ernærings-
politik, De vigtigste pointer er:

Det er Dansk Karate Forbunds klare holdning, at 
udøvere skal have et sundt og naturligt forhold til 
kost og træning.

Daglige målinger af kropsvægt og kropskomposition 
er ikke hensigtsmæssige. Vejninger og målinger skal 
altid foregå diskret.

Vi vil på ingen måde støtte op om vægtstrategier 
for U14-kæmpere, der handler om at spise for lidt 
for at blive i en vægtklasse.

For U16 og U18 tillades det, at man skæver til 
vægten op til store mesterskaber, men man må ikke 
permanent være underernæret eller afholde sig fra 
styrketræning.

Fra 18 år tillades det, at man i samarbejde med 
trænere og eksperter kan arbejde med målrettet 
vægtregulering.

Der tages afstand fra enhver form for overflødig 
indtagelse af kosttilskud.

P-piller
Undersøgelser viste, at 57 % af kvindelige Team Danmark 
atleter bruger p-piller som præventionsmiddel. Det er 
altid et individuelt valg, som bør respekteres. Da p-piller 
mindsker kroppens egenproduktion af kønshormoner, 
kan det påvirke restitutionen i negativ grad, som er en 
nyttig information at have med, når man foretager sit 
valg omkring prævention.

Figur 15. Team Danmarks råd til håndtering af vægt og måling af kropskomposition ved unge atleter. (Team Danmarks ATK 2.0)

• Forklar de unge atleter, hvorfor vejning er relevant (eksempelvis: for at afdække væsketab under træning og for 
at kunne give dem en anbefaling for væskeindtag. Eller for at følge deres vækst)

• Overvej, hvor ofte disse målinger foretages. Daglige eller ugentlige målinger er ikke tilrådelige
• Overvej, hvem der vejer og eventuelt måler de unge atleter. Lad ikke trænere forestå vejning, og lad det altid 

være uddannet personale, der forestår måling af kropskomposition
• Overvej, hvor vejning/måling foregår. Foretag vejning og måling i aflukket rum – én atlet ad gangen. 

”Offentliggør” aldrig data om kropsvægt og kropskomposition
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GENERELLE ANBEFALINGER
Anbefalingerne til unge atleter ligner i store træk 
anbefalingerne til voksne, der tager udgangspunkt i den 
almene befolkning med følgende tilføjelser:

1. Protein (anbefalinger er let øget i forhold til ikke-
atleter)

2. Kulhydrat (justeres efter træningsmængde)
3. Fokus på jern under vækstspurten (ekstra vigtigt for 

piger)
4. Fokus på kalk og D-vitamin 

Makronæringsstoffer
De tre primære kilder til energi er protein, kulhydrat og 
fedt. Herunder følger en kort oversigt over, hvor stor 
en del af det daglige energiindtag, der skal komme fra 
de tre kilder, efterfulgt at en lidt mere dybdegående 
beskrivelse. 

I korte træk skal atleter, som dyrker styrkeprægede 
idrætter (eller supplerer med styrketræning), have 
fokus på timing og mængden af proteinindtag. 
Atleter, som dyrker idrætter, der belaster 
energiomsætningen og/eller har mange 
træningspas, skal have tilsvarende fokus på 
kulhydrater og væske. Da karate indeholder begge 
elementer, skal trænere og atleter have viden om 
disse områder.

Protein
• 15-25 % af dagligt energiindtag (normal befolkning 

10-20 %)
• Protein er kroppens byggesten og essentielt for 

opbygning af fx muskulatur og immunforsvar. Protein 
består af aminosyrer, der findes både i animalske 
produkter (kød og mejeriprodukter) og vegetabilske 
produkter (fx brød, pasta, gryn, bælgfrugter). 

• Nogle aminosyrer kan kroppen selv danne (ikke-
essentielle), andre kan den ikke selv danne 
(essentielle). Hvis man indtager animalske produkter, 
er man sikker på at få dækket sit behov for 
essentielle aminosyrer. Det kan også lade sig gøre 
via vegetabilske produkter, hvis man er vegetar – det 
kræver dog ekstra viden om præcis hvilke fødevarer, 
man bør indtage, så det anbefales alle typer af 
vegetarer at sætte sig ind i.

• Atleter anbefales at indtage 1,2-2,0 gram protein/kg 
kropsvægt (almen befolkning 0,8-1,5 g/kg).

• Det anbefales at sprede proteinindtaget ud på 5-6 
måltider om dagen fremfor at koncentrere det i store 
hovedmåltider.

• Det er ikke nødvendigt at anvende proteinpulver eller 
-barer, selvom det kan være en praktisk og bekvem 
mulighed i en travl hverdag.

• Vær opmærksom på, at hvis man generelt indtager en 
for lille energimængde, vil kroppen prioritere at bruge 
proteinindtaget til at dække energibehovet i stedet for 
at opbygge/vedligeholde muskler.

• Omvendt vil et ekstra stort proteinindtag ikke gavne, 
det bliver blot brugt til energiomsætning og fører til 
stor mæthed, der kan gøre det vanskeligt at sikre 
appetit til at få dækket det samlede energibehov. 

• Generelt spiser danske atleter rigeligt protein. Det 
samme gælder den almene befolkning. For stort 
proteinindtag giver generelt dårligere sundhed, så 
man skal tilstræbe at ramme det optimale niveau. 
Timingen af proteinindtaget er vigtigt, og man bør 
ikke kun fokusere på mængden. Det er vigtigt, at der 
indtages protein efter styrkekrævende aktiviteter. 

Kulhydrat
• 45-60 % af daglige energiindtag (højest 10 % fra 

tilsat sukker).
• Kulhydrat er musklernes primære energikilde 

(og hjernens eneste) og er lagret som glykogen 
i muskulaturen med en mindre mængde lagret 
som leverglykogen. Under langvarigt arbejde vil 
blodsukkeret begynde at falde, hvilket vil stimulere 
leveren til at frigive sit sukker til blodbanen. 

• Kulhydrater findes som komplekse kulhydrater i fx ris, 
pasta, kartofler, brød og morgenmadsprodukter som 
havregryn, og bliver langsomt frigivet til blodbanen 
fra tarmsystemet. De sikrer et stabilt blodsukker. 
Kulhydrater findes også som simpelt sukker i fx lyst 
brød, bananer, slik, sodavand og sportsdrikke. Disse 
kilder vil få blodsukkeret til at stige hurtigere end de 
komplekse kulhydrater, hvilket er uhensigtsmæssigt 
til hovedmåltider, men hensigtsmæssigt til 
restitutionsmåltider.

• For stort indtag af simple kulhydrater vil øge risikoen 
for type 2-diabetes (gammelmandssukkersyge).

• Hvis kulhydratdepoterne ikke bliver fyldt 
op efter træning, oplever atleten træthed 
og koncentrationsbesvær, der mindsker 
præstationsevnen på både kort og langt sigt. Det er 
uhyre vigtigt, at man indtager kulhydrat lige efter man 
har trænet. Jo hårdere man har trænet, jo vigtigere er 
det – og gerne med lidt protein til, hvis man også har 
belastet musklerne. 

• Selvom karate isoleret som konkurrenceform ikke 
stiller store krav til fyldte kulhydratdepoter, kan 
idrætsgrene, som er mere kortvarige, men meget 
intense, stadig udtømme en god del af depoterne, 
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specielt hvis man har en 5-6 hårde kampe efter 
hinanden. Man bør derfor ikke negligere at fylde 
kulhydrat på. Omvendt stiller det ikke maksimale 
krav, så der er ingen grund til overdrevent at fokusere 
på, at depoterne skal være sprængfyldte op til 
en konkurrence. Kulhydrat binder nemlig vand, så 
man kan sagtens veje et kilo ekstra, hvis man har 
depoterne helt fyldt op i stedet for kun moderat fyldt 
op.

• Hvis træningspasset har været kortvarigt (fx 60 
min.) og med lav til moderat intensitet, er det ikke 
nødvendigt at indtage kulhydrat under træningen. Er 
træningspasset længere og/eller hårdere, kan man 
med fordel indtage lidt hurtigt optagelige kulhydrater 
undervejs.

• Kulhydratindtaget bør variere efter, hvor hårdt man 
træner. 

 • 3-5 g/kg/dag anbefales, hvis det er en dag uden 
træning og med træning med lav intensitet. 

 • 5-7 g/kg/dag kan anbefales, hvis man har et hårdt 
træningspas eller 2 lettere træningspas. 

 • Har man flere hårde og lange træningspas, kan der 
indtages helt op til 12 g/kg/dag.

Fedt
• 25-40 % af dagligt energiindtag (højest 10 % fra 

mættet fedt, 10-20 % fra enkeltumættede fedtsyrer 
og 5-10 % fra flerumættede fedtsyrer).

• Fedt indgår som en vigtig del af hormonproduktionen 
og er en bestanddel i cellemembranerne. En del 
vitaminer er fedtopløselige (A, D, E og K) og nogle 
fedtsyrer er livsvigtige (n-6 og n-3). Fedt kommer fra 
både animalske kilder som kød og mejeriprodukter og 
fra vegetabilske produkter som planteolier, avocado 
og nødder. 

• Selvom alt fedt feder lige meget, skal man undgå 
for meget af det mættede fedt, der er i slik/kager, 
friture, mejeriprodukter samt svine- og oksekød. For 
meget mættet fedt fører til øget risiko for hjerte-
karsygdomme gennem stigning i den ”dårlige” 
kolesterol som fx i æggeblommer. For meget simpelt 
sukker og alkohol vil også føre til stigning i kolesterol.

• Det umættede fedt opdeles i enkeltumættede 
og flerumættede fedtsyrer. De enkeltumættede 
er med til at forebygge hjerte-karsygdomme ved 
at forbedre kolesterolprofilen, og findes i nødder, 
avocado samt vegetabilske olier (specielt oliven- og 
rapsolie). De flerumættede (omega-3 og omega-6) 
sænker blodtrykket og findes i fed fisk og i de samme 
fødevarer, der indeholder de enkeltumættede.

• Kroppen indeholder store fedtdepoter, og det er 
derfor ikke nødvendigt at indtage fedt hverken før, 
under eller efter træning for at forbedre præstation 
eller restitution. Fedt er lagret under huden som 
synligt fedt (ekstracellulært) eller inde i muskulaturen 
(intracellulært). Regelmæssig kredsløbstræning 
øger mængden af det intracellulære fedt, hvilket er 
positivt, for det gør kroppen i stand til at spare på 
sine kulhydratdepoter og derved træne længere og 
hårdere.

• Vær opmærksom på, at fødevareproducenter tit 
forsøger at camouflere et højt fedtindhold. De angiver 
hvor mange gram fedt pr. 100 gram, varen indeholder. 
Men det vigtige tal er fedtenergiprocenten, som 
fortæller noget om, hvor stor en del af energien i 
fødevaren, der kommer fra fedt. Fx kan en typisk 
ost med fedtprocent på 13 % (som ikke lyder 
skræmmende) have en fedtenergiprocent på over 50 
%! Sødmælk har en lav fedtprocent på 3,5 %, men 
fedtenergiprocenten er på 48 %, da den primære 
ingrediens i sødmælk er vand (der ikke indeholder 
energi). Producenterne udnytter også lovgivningen 
om, hvornår man fx må kalde et produkt for light 
– de kan fx reducere fedtindholdet, men øge 
sukkerindholdet, så den samlede energimængde er 
uændret. Her er retningslinjerne, som producenterne 
skal overholde:

 • Mærkning: ”Fedtfattig” - her må fedtindholdet 
højest være 3 % for faste fødevarer og 1,5 % for 
flydende

 • Mærkning: ”Reduceret indhold af fedt” – varen skal 
indeholde mindst 30 % mindre fedt end tilsvarende 
varer

 • Mærkning: ”Light” – varen skal indeholde mindst 30 
% mindre fedt, sukker eller energi, her bestemmer 
producenten selv, og man kan altså opleve, at den 
ene type er reduceret, mens den anden er steget

 • Mærkning ”Fedtfri” – højest 0,5 % fedt

For at give varen smag vælger mange producenter at 
tilsætte sødemidler som aspartam, der søder 200 gange 
mere end sukker. Selvom sødemidler ikke indeholder 
energi, er deres effekt stærkt debatteret. Det har været 
fremført, at personer, der drikker mere light-sodavand, 
har større tendens til overvægt. Argumentet er, at 
hjernen tror den får energi fra aspartam og når den så 
ikke får det, ja så stimulerer det appetitten. Derudover 
er aspartam så kraftigt et sødemiddel, at lysten til at 
indtage meget søde ting kan stige som effekt af den 
store og hyppige indtagelse af aspartam. Der er ikke 
konsensus om effekterne af aspartam, så i skrivende 
stund kan disse hypoteser ikke bekræftes.
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KOSTTILSKUD
Team Danmark inddeler kosttilskud i 3 kategorier:

1. Sportsprodukter (fx energibarer, sportsdrikke, 
proteinpulver)

2. Vitamin- og mineraltilskud
3. Tilladte præstationsfremmende midler

Hvis man vælger at anskaffe sig kosttilskud, er der en 
risiko for, at produktet er forurenet med forbudte stoffer, 
der både er farlige for helbredet og som vil teste positiv 
i en dopingtest. På Team Danmarks hjemmeside er en 
vejledning til www.informed-sport.com. Her kan man 
søge på produkter og se, om de er blevet testet og 
godkendt af Fødevarestyrelsen.

Sportsprodukter
Det er vigtigt at understrege, at fx proteinpulver og 
energibarer ikke virker hverken bedre eller dårlige 
end normale fødevarer. Tit er der dog ikke samme 
mængde vitaminer og mineraler i sportsprodukter som 
i normale fødevarer, men effekten af protein er den 
samme. Sportsprodukter kan være praktiske i en række 
situationer og erstatte normale fødevarer, fx under en 
konkurrence eller som restitutionsmåltid.

Vitamin- og mineraltilskud
Disse har ingen præstationsfremmende effekt, men 
underskud vil være sundhedsskadeligt. Spiser man 
korrekt, har man ikke brug for disse tilskud. 

Vitaminpiller
• Multivitaminpiller kan anvendes, hvis kosten er for 

ensidig eller hvis man under langvarige konkurrencer/
mesterskaber ikke får dækket sit vitaminbehov.

Jern
• Jernmangel og lav blodprocent er den mest normale 

mikronæringsstofmangel i norden og resten af 
verden. Primært kvinder og vegetarer er udsatte 
grupper (specielt langdistanceatleter). For lavt indtag 
samt menstruation er risikofaktorer. I vækstperioden 
har begge køn brug for øget jernindtag. Kød, indmad, 
grøntsager og kornprodukter er gode kilder til 
jern. Man skal være opmærksom på, at fx kaffe og 
mælkeprodukter hæmmer jernoptagelsen, så hvis 
man fx supplerer sin kost med jerntilskud, bør det 
ikke indtages sammen med disse fødevarer (typisk 
til morgenmaden). Kvindelige kumitekæmpere er en 
risikogruppe (hvis de er underernærede for at ligge i 
en bestemt vægtklasse).

Kalk og D-vitamin
• Kalk er vigtig for opbygningen og vedligeholdelsen 

af knoglemasse. For lavt indtag fører til mindsket 
knogletæthed med risiko for lav vækst og brud. 
Kalk findes i mejeriprodukter. D-vitamin fremmer 
kalkoptaget i tarmene og opnås bedst gennem 
soleksponering. Her er karate som indendørssport i 
risikozonen. En anden god kilde er fed fisk (fx laks, sild 
og makrel).

Væske, kulhydrat og elektrolytter under træning
• Væsketab på over 2 % vil reducere præstationsevnen. 

Det svarer til 1-2 kg ved en kropsvægt på 50-100 kg. 
Store væsketab vil føre til overophedning og ubehag. 
Man bør møde op velhydreret til sine træningspas, 
og huske at drikke undervejs og bagefter, alt efter 
hvor langt og hårdt træningspasset har været samt 
efter temperaturen i lokalet. På Team Danmarks 
hjemmeside findes en god væskeberegner. 

• Kroppen kan maksimalt optage 1,2 l/t, men svedtabet 
kan under maksimalt arbejde i varme omgivelser 
væsentligt overstige dette. Det anbefales at rehydrere 
ofte fremfor at indtage store mængder væske på én 
gang.

• Ved lange, hårde træningspas kan man med fordel 
indtage væske med kulhydrat. Koncentrationen 
bør være 4-8 g kulhydrat/100 ml. Sodavand 
indeholder til sammenligning 10 g kulhydrat/100 
ml. Høje koncentrationer af kulhydrat vil mindske 
væskeoptaget, så hvis en atlet er meget dehydreret, 
anbefaler man en sukkeropløsning på højest 4 g 
kulhydrat/100 ml.

• Ved svedtab mister man både væske og elektrolytter, 
primært salt (natrium). Der bør derfor suppleres med 
salt/natrium under eller efter træningen i form af 
fødevarer, sportsdrikke eller salttabletter. Har man 
tendens til at svede meget, er dette vigtigt. Salt i 
blodbanen er med til at holde på væsken og forhindre 
yderligere dehydrering.

http://www.informed-sport.com
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Tilladte præstationsfremmende midler
Dansk Karate Forbund anbefaler kun disse midler til 
senior A-kæmpere, som allerede har maksimeret deres 
karatetræning, fysiske træning, kost og søvn samt 
målrettet arbejder med sportspsykologi. Midlerne bør 
kun indtages efter aftale og vejledning med uddannede 
trænere/eksperter. Midlerne bør altid afprøves under 
sikre forhold først og IKKE til en vigtig konkurrence. 
Midlerne anbefales af Team Danmark til visse atleter i 
visse situationer.

Kreatin
• Kan indtages i pulverform (røres op i væske) og kan 

øge sprint-/power samt udbytte af styrketræning.
• Kroppens naturlige lagre af kreatinfosfat kan øges ved 

indtagelse.
• Bivirkninger: Kreatin binder væske – op 

til 2 % af kropsvægten og kan føles som 
skinnebensbetændelse på grund af væskebindingen. 
Langtidsbivirkninger er ikke tilstrækkeligt undersøgt.

• Kreatin indtages først i en kort loadingfase på 5 dage, 
så en vedligeholdelsesfase på 12 uger efterfulgt af en 
måneds pause. 

 
Bikarbonat
• Kan indtages i pulverform i kapsler og kan øge den 

intense udholdenhed ved hårdt arbejde 1-10 minutter.
• Bikarbonat buffer de surhedsdannende brintioner i 

blodbanen, som er med til at skabe træthed.
• Bivirkninger: Hovedpine, oppustet mave og diarre kan 

forekomme.
• Indtages 1,5 time før konkurrence.

Koffein
• Kan indtages i pulverform, energidrikke, som 

gel eller i tabletform og virker opkvikkende på 
centralnervesystemet, så træthed mindskes og 
parathed øges.

• Bivirkninger: Risiko for øget hjertefrekvens og 
ændring af finmotorik samt hovedpine.

• Indtages 1 time før konkurrence.

β-alanin (aminosyre)
• Kan indtages i kapselform og kan øge den intense 

udholdenhed ved hårdt arbejde 1-10 minutter.
• Mekanismerne er ikke fuldt afdækket, men en af 

årsagerne er sandsynligvis en mindsket hæmmende 
effekt, når musklers surhed stiger under hårdt 
arbejde.

• Bivirkninger: Prikkende fornemmelse i hænder og 
fødder samt rødmen (harmløse). 

• β-alanin indtages gennem 4-12 uger, helst via 
en slow-release pille, som fjerner eller dæmper 
bivirkningerne.

VÆGTTAB OG ANBEFALINGER TIL 
KONKURRENCE
Alle idrætter med vægtgrænser oplever, at atleterne 
arbejder med vægttab op til konkurrence for at klare en 
indvejning. Sådan et akut vægttab benævnes ”Rapid 
Weight Loss” = RWL.

Studier på kampsportsudøvere viser, at RWL på op til 
5 % af kropsvægten (med 4 dage mellem indvejning 
og konkurrence) ingen negativ effekt havde på 
præstationsevnen (118). Det gjorde ingen forskel, om 
forsøgspersonerne var vant til RWL eller ej. Svedtab 
og kostændring er de anbefalede metoder og IKKE 
vanddrivende midler, afføringsmidler og opkast!

Hvis vægttabet overstiger 5 %, er der påvist flere farlige 
effekter, fx nedsat immunforsvar og medfølgende 
luftvejsproblemer (184). Ved et studie på taekwondo-
udøvere blev det påvist, at 5 % langsomt vægttab 
havde færre uhensigtsmæssige bivirkninger end hurtigt 
vægttab (195). Et studie på brasilianske judokæmpere 
testede hypotesen om, at koffein skulle mindske 
bivirkningerne ved RWL. Kæmperne fik ikke bedre 
resultater efter indtagelse af koffein i forbindelse med 
RWL (111).

DKarF har i samarbejde med Team Danmark 
udarbejdet et sæt lavpraktiske retningslinjer for ”Kost 
til konkurrencer (appendiks 1)”. Disse anbefalinger 
går i korte træk ud på, at man maksimalt taber 
2 % kropsvægt, hvis indvejningen er samme dag 
som konkurrencen (svarende til 1-2 kg afhængig 
af kropsvægt), og 4 % (svarende til 2-4 kg) hvis 
indvejningen er 1-2 dage før konkurrencen. Det er 
beskrevet hvor meget væske og salt, som skal indtages 
efterfølgende for at rehydrere. Retningslinjerne er meget 
jordnære: Hvilke fødevarer skal jeg tage med hjemmefra, 
hvad spiser jeg i dagene op til osv. Retningslinjerne 
findes som bilag i denne bog.

Et omfattende review-studie af en af feltets dygtigste 
forskere (australske Louise Burke) konkluderede, at 
vægttab på 5-8 % er muligt, hvis vejningen ikke er 
samme dag. Er det samme dag, anbefales der højest 5 
% (155). Disse tal er en lille smule højere end dem, DKarF 
og Team Danmark anbefaler.  

RESTITUTIONSKONCEPT
Det er vigtigt at fylde væske, elektrolytter, kulhydrat 
og evt. protein på efter et træningspas. Derudover kan 
man også benytte sig af andre restitutionsmetoder. 
Team Danmark har udviklet et restitutionskoncept i 
plancheform.
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TEAM DANMARKS
RESTITUTIONSKONCEPT

ERNÆRINGSMÆSSIG 
RESTITUTION

AKTIV 
RESTITUTION

PASSIV 
RESTITUTION

TRÆNING/
KONKURRENCE

TOPPRÆSTATION

RESTITUTIONSKONCEPTET
Virker kun hvis du aktivt bruger det!

Det er enkle tiltag - gør det planlagt, gentaget og med 
fuldt fokus

• Har du forberedt dit restitutionsmåltid før din træning/konkurrence?
• Har du sat tid af til aktiv og passiv restitution efter træning/konkurrence?
• Sikrer du, at du får væske nok når du træner/konkurrerer og i løbet af dagen?
• Har du planlagt, hvornår du skal i seng i aften, og hvornår du skal op i morgen?
• Genoplader du med kvalitet? Er du fuldt tilstede i det, du gør, hvad enten det er 

træning, restitution eller genopladning?

Scan koden og læs mere om 
restitution på Team Danmarks 
hjemmeside

1. STATISK UDSPÆNDING 
3 x 10-15 sek stræk af de store muskelgrupper

2. KONTRAST-/KULDEBEHANDLING  
(BASSIN/BALJE/HAV/SØ/BRUSER)  
Kontrast: 8-14 min skiftevis koldt (10-15°C) og 
varmt vand (38-40°C) i forholdet 1:1 
Kulde: 7-15 min i koldt vand (10-15°C)

3. KOMPRESSION 
Brug beklædningsdele med fuld længde mellem 
træningspas/konkurrencer – så længe som muligt 
(minimum 30 min)

4. SUPPLERENDE RESTITUTIONSTILTAG  
Massage – Biofeedback – Game Ready – 
Mindfulness – Konstruktiv evaluering

• 10 min let til moderat  
aktivitet ved 50-60% 
af maxpuls

NØGLEORD
• Planlægning
• Gentagelse
• Fokus

2

1

3

4

• RESTITUTIONS- 
MÅLTID: 
Protein: ~0,25g/kg 
kropsvægt 
Kulhydrat: ~0,5-1,0g 
/kg kropsvægt

• VÆSKE: 
Erstat 120-150% af 
tabt væskemængde 
indenfor 0-4 timer

SØVNKOSTTRÆNING

5 %

95 %

GENOPLADNING
• Sov 8-9 timer i døgnet med 

god kvalitet
• Følg skridtene til god søvn- 

hygiejne
• Skab en jævn søvnrytme
• Gør dit soveværelse søvn- 

stimulerende
• Benyt afslappende senge-

tidsritualer
• Undgå opkvikkende stimulan-

ser inden sengetid

• Afklar hvilke aktiviteter, der gi-
ver dig energi – og prioritér dem i 
hverdagen

• Book tid i din kalender til sociale  
aktiviteter hver uge 

• Brug 10-15 minutter hver dag på fokuse-
ret mental genopladning – gerne mindful-
ness-træning eller biofeedback

• Evaluér efter hver træning og konkurrence – 
både for at lære af den, men også for at lukke den 
ned så du er klar til at fokusere på næste opgave 

• Kend din ernæringsmæssige 
målsætning og dit energibehov

• Justér dit kulhydratindtag
• Prioritér kvalitetsprotein og 

umættet fedt
• Boost dit immunforsvar

• Træn målrettet og fokuseret eft-
er en plan

• Sørg for at træningen bygger  
på principperne:
• Specificitet
• Progression i belastning/in-

tensitet/mængde
• Variation

• Sørg for at være i dialog med 
dine trænere omkring dags- 
formen
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Sportspsykologi 
og mental 
træning
Forfatter Allan Kjærsgaard 

Kapitel 8

Der er taget udgangspunkt i Team Danmarks ATK 2.0 og Gyldendals udgivelse "Idrætspsykologi"
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INDLEDNING
- Jeg forstår det simpelthen ikke. Halvdelen af gangene i 
denne uge er hun ikke kommet til træning. Sådan var det 
også i sidste uge og i forrige uge. Når hun så endelig er til 
træning, så skifter det bare imellem at være helt i top, til 
hun virker fuldstændig umotiveret. Hun er den sidste, der 
kommer i gang med øvelserne, og nogle gange står hun 
med tårer i øjnene. 

Tankerne for rundt i hovedet på træneren. Det var ikke 
første gang, at han stod med en kæmper, hvor flere 
alarmklokker ringede. Han synes han havde spurgt ind 
til hende for at høre om der noget, han kunne gøre. Men 
alt er fint siger hun bare. Men hvad kunne han egentlig 
også gøre? Det gik træneren meget på, for hun havde 
et tydeligt talent. Der var en fremtid for hende, hvis hun 
virkelig gad. 

Tog hun sig sammen, kunne hun slå dem alle. 

Næste morgen kom der en sms på trænerens telefon. 
Hey, jeg kommer ikke mere. Vi ses.

Dansk Karate Forbund har ligesom mange andre forbund 
oplevet atleter stoppe. Ofte har det været, når tiden var 
inde til, at en stærk elitesportskarriere skulle til at skydes 
i gang. Set ud fra et sportspsykologisk perspektiv har 
vi i Danmark været rigtig dygtige til at udvikle danske 
atleters mentale præstationsfærdigheder. Især til de 
internationale ungdomsmesterskaber EM og VM har vi 
siden slut 00’erne være gode til at få unge mennesker til 
at præstere. 

Men noget, som kunne have været meget mere end det 
det endte med, blev afbrudt. Der kan dog ikke blot peges 
på én årsag til unge atleters stop. Vi kan blot konstatere, 
at kun ganske få er kommet igennem nåleøjet og har 
påbegyndt deres seniorelitekarriere. 

Som forbund ser vi, at trænernes arbejde med det 
sportspsykologiske område kan have en positiv effekt 
på fastholdelsen af kæmperne. Derfor vil forbundets ATK 
om Karatens sportspsykologi og mental træning have et 
bredere perspektiv. 

Atleten kommer i centrum, og der er fokus på det hele 
menneske. 
Når vi taler om det hele menneske, er det vigtig at 
understrege, at det drejer sig om trivsel og læring, 
som kan hjælpe kæmperen på vej i livet med alle de 
udfordringer, der følger. Det vil sige, at det ikke alene 
drejer sig om de færdigheder, der er rettet imod 
præstationen. Altså dem på kamparealet, men også dem 
udenfor. Det betyder, at den model, vi arbejder efter, er 
mere helhedsorienteret. Det der decideret omhandler 
præstationer, er kun en lille del.

De emner, vi kommer igennem på de næste sider, tager 
et solidt afsæt i Team Danmarks ATK 2.0 og Gyldendals 
sportspsykologi. På denne baggrund er forbundets 
sportspsykologiske tilgang udviklet. Løbende vil der 
komme med anbefalinger til, hvordan trænere kan 
anvende det i praksis. 
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DANSK KARATE FORBUNDS 
SPORTSPSYKOLOGISKE ATK-TRAPPE

Dansk Karate forbund har udviklet en sportspsykologisk 
model, der kan hjælpe kæmpere og trænere med at 
integrere mentaltræning som en færdighed på lige 
fod med teknisk, taktisk og fysisk træning. Modellen 
tager sit udgangspunkt i Team Danmarks model 
for aldersrelateret sportspsykologisk træning. Den 
sportspsykologiske model er illustreret som en trappe 
med 4 hovedtrin, samt et gelænder som består af 3 
spor. Modellen viser hvilke fokusområder, der anbefales 
at blive trænet hvornår. Efterhånden som vi når højere 
op ad trappen vil vi vende tilbage til tidligere trin og se 
på, hvordan det kommer i spil i denne aldersgruppe. Et 
hovedtrin er ikke noget, man efterlader. Det tager man 
med sig og arbejder videre med på næste trin. 

Modellen danner grundlag for den mentale træning ved 
at anskue kæmperens hverdag, om at indgå i sociale 
sammenhænge for i sidste ende at berøre den drivkraft, 
der findes i kæmperen.

ATK TRAPPENS GELÆNDER

Trivsel
Hovedtrin 1 

Rutiner 
Hovedtrin 2

Life skills
Hovedtrin 3

Indentitet
Hovedtrin 4

Spor 1 - V
ærdier og kultur

Spor 2 - S
ociale fæ

rdigheder

Spor 3 - P
ræ

stationsfæ
rdigheder

U10 - U12

U14 - U16

U18 - U21

+21 år

På trappens side er der 3 spor. De 3 spor kan ses som 
en slags gelænder eller rækværk, som man støtter sig 
op ad, når man står på trinet eller træder videre til det 
næste. Fuldstændig som når man går op ad en trappe. I 
kapitlerne for hvert enkelt hovedtrin vil vi vende, hvordan 
sporene kan gøre en forskel for den mentale træning. 

Inden vi tager hul på første hovedtrin, kommer der 
her en kort forklaring på, hvad trænerne skal bruge 
“gelænderet” til. De 3 spor (trappens gelænder) 
forstærker hvert hovedtrins overordnede emne. 

Spor 1 – Værdier og Kultur

SPOR 1 Værdier og kultur

Hovedtrin 4 
(+21 år)

Afklaring

Hovedtrin 3 
(U18-U21)

Kæmperens egne værdier

Hovedtrin 2 
(U14-U16)

Klubbens og holdets værdier

Hovedtrin 1 
(U10-U12)

Karateetikette
Konkurrenceetikette

Herover kan du se hvilke emner, der er på dette spor 
inden for hver aldersgruppe. 

Disse emner bliver der forklaret om på hovedtrinene.

Alle sportsgrene kommer med en eller anden form for 
kultur. I Karate er den synlig i mange former. Fra første 
træningstime er der et udpræget fokus på regler, etikette 
og værdier.

Når træner og kæmper står på ATK trappen og læner sig 
opad dette spor, vil arbejdet med kulturen og værdierne 
i hverdagen have massiv indflydelse på adfærden, og 
dermed også den trivsel kæmperen vil opleve. Det er 
afgørende, at man på alle alderstrin - i en eller anden 
form - arbejder med værdier.

Trivsel
Hovedtrin 1 

Rutiner 
Hovedtrin 2

Life skills
Hovedtrin 3

Indentitet
Hovedtrin 4

Spor 1 - V
ærdier og kultur

Spor 2 - S
ociale fæ

rdigheder

Spor 3 - P
ræ

stationsfæ
rdigheder

U10 - U12

U14 - U16

U18 - U21

+21 år
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For værdierne beskriver, hvad vi tror på og hvad vi 
ønsker, der skal kendetegne os. Det er det, vi læner os op 
ad, når vi tager beslutninger. 

Sporet vil dermed forstærke forståelsen af hvorfor vi gør, 
som vi gør, og samtidig være en fantastisk medspiller i 
udviklingen af de mentale egenskaber.

Spor 2 – Sociale færdigheder

SPOR 2 Sociale Færdigheder

Hovedtrin 4 
(+21 år)

Optimering

Hovedtrin 3 
(U18-U21)

Vidensdele og søge hjælp

Hovedtrin 2 
(U14-U16)

Kommunikation på holdet

Hovedtrin 1 
(U10-U12)

Vær en god træningskammerat
Samarbejde

I modellen ses et overblik over sporet sociale 
færdigheder.

At nå til tops er ikke noget, man gør alene. Også selvom 
karate er en individuel sport, så indgår kæmperen i 
et fællesskab. At udvikle sine sociale færdigheder har 
større betydning end præstationsfærdigheder for, om 
unge kæmpere klarer sig op mod seniorniveau med 
succes. Derfor er det vigtigt, at evner som at samarbejde 
og kommunikere bliver stimuleret og trænet. Disse 
evner kaldes for de sociale færdigheder. Det handler 
også om at være den gode holdkammerat, at sige tak og 
værdsætte den hjælp, man får. 

Unge atleter, der ikke formår at indgå på en god måde i 
en træningsgruppe - dvs. ikke formår at dele viden eller 
samarbejde med holdkammeraterne eller træneren, 
ender ofte med at få det svært, og sandsynligheden for 
drop out eller at man bliver valgt fra er stor. 

Spor 3 – Præstationsfærdigheder

SPOR 3 Præstationsfærdigheder

Hovedtrin 4 
(+21 år)

Optimering
3 R modellen

Hovedtrin 3 
(U18-U21)

Indre dialog
Avanceret visualisering
Procesmål og resultatmål

Hovedtrin 2 
(U14-U16)

Spændingsregulering i konkurrence 
Evaluering

Hovedtrin 1 
(U10-U12)

Simpel spændingsregulering
Simpel visualisering 
Simple målsætninger

Dette spor handler om det, der betragtes som den 
klassiske sportspsykologi. Det vil sige hvordan en 
kæmper arbejder med mentale værktøjer for at kunne 
præstere optimalt under pres. Dette pres kan selvfølgelig 
opstå på et hvilket som helst tidspunkt. Og hvad gør man 
så? Hvordan håndterer man dette?

Eksempelvis når en kæmper sidder i ventepositionen på 
stolen lige inden kampen. Her kan tankerne flyve rundt. 
Samtidig kan følelsen af ubehag og frygt for at fejle 
komme frem. Eller også kan der efter kampen opstå en 
følelse af, at man ikke har gjort det godt nok. 

Dette spor er et af kernepunkterne i optimal 
performance. Hvis du som træner går med store drømme 
om ekstraordinære resultater, er dette spor afgørende. 
Når ”svendestykket” skal udføres, vil dette spor have en 
klart forstærkende effekt. 

Dette var en overordnet gennemgang af de 3 
forstærkende spor - vores gelænder til den taktiske ATK-
trappe. Nu er vi klar til at træde op på første hovedtrin: 
TRIVSEL. 
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HOVEDTRIN 1 (U10/U12) - TRIVSEL 

Indentitet
Hovedtrin 4
(+21 år)

Life skills
Hovedtrin 3 
(U18 - U21)

Rutiner 
Hovedtrin 2
(U14 - U16)

Trivsel
Hovedtrin 1  
(U10 - U12)

Træneren stillede sig op foran de spændte kæmpere. 
Alle var samlet til en stor lejr ved sæsonstart. Træningen 
var rykket ud af de normale lokaler og over i den store 
sportshal. Så i stedet for de normale 2 kamparealer, var 
der nu hele otte at træne på. Rammerne var dermed 
virkelig gode til at komme i dybden med alverdens ting og 
sager henover weekenden.

- Nu skal I høre, lagde træneren ud med at sige. Børnene 
spidsede ører. Jeg har planlagt de her øvelser i disse pas, 
og det bliver superspændende at komme i gang. Men det 
er lige så vigtig for mig, at vi får noget sved på panden og 
et stort smil på læben. Gør vi det, så er vi kommet godt 
i gang. Kæmperne smilede med det samme. Ja lad os 
komme i gang og have det sjovt.

Vi har vel alle prøvet det. At stå der første gang, en 
anelse nervøs til den første time. Måske fordi du er helt 
ny og derfor ikke rigtig ved, hvad der skal ske. Eller også 
kan det være følelsen af spændthed, når man møder 
træneren og sine holdkammerater efter en længere 
sommerpause. 

Træneren er udgangspunktet
Første skridt i retning af at din kæmper kan blive det 
bedste, hun kan blive, er jo at komme til træning. 
Hvad gør du som træner for at skabe rammerne eller 
fundamentet for, at din kæmper trives til træning? Hvor 
bevidst er du som træner om, at det er din pligt, at det 
er dig, som etablerer de rammer, hvor kæmperne trives? 
Det er afgørende for din kæmper, så kæmperen ved, at 
hun har det godt dér og trives. 

Trivsel er derfor første trin på forbundets 
sportspsykologiske ATK trappe. Lad os tage et kig på, 
hvad trivsel er og hvilke områder, der er vigtige at arbejde 
med for at skabe den gode trivsel.

Hvad er trivsel?
Det handler om motivation, selvtillid og hvordan vi 
finder glæde ved de ting, vi bruger vores tid på. Netop 
motivation og selvtillid er nøglebegreber i kæmperens 
trivsel. 

For at bevare kæmpernes gode trivsel er det vigtigt at 
holde et vågent øje med disse 2 faktorer. (Motivation 
og selvtillid). For de spiller massivt ind på kæmperens 
hverdag. Dette skaber fundamentet for den gode trivsel 
og glæde ved træning og konkurrence. 

 
Trivsel er i sidste ende afgørende for et langt og 
lykkeligt liv i karrieren som atlet. 
For trives kæmperen ikke, er sandsynligheden for en 
fremtidig atletkarriere relativ lille.

Lad os først tage et blik på hvad motivation er, og 
hvordan vi som trænere kan gøre en forskel.

Motivation
Hvorfor gør vi, som vi gør?  Hvad motiverer os som 
trænere eller kæmpere? 

Det er forskelligt fra person til person, hvad der 
er motivet. Det kan være hvad som helst. Vi bliver 
motiveret, når vi oplever at vi er gode til noget. Nogle er 
drevet af at blive dygtigere og føle sig kompetente. Nogle 
er motiveret af fællesskabet, og andre igen er drevet af 
noget helt tredje. 

Motivationen kan komme både indefra og udefra. Ydre 
motivationsfaktorer kunne for eksempel være den 
næste graduering, at opnå den næste bæltefarve. Det 
kan også være at træne med nogle dygtigere kæmpere 
eller få mulighed for at komme på landsholdet. At opnå 
resultater til stævner er en ydre motivation. 

Er en kæmper motiveret indefra, handler det om den 
personlige udvikling. Det vil sige, at det drejer sig om en 
selv. Kæmperen er ikke optaget af at være dygtigere end 
andre. Det handler om opgaven og om at mestre en given 
teknik eller taktik. Det betyder ligeledes, at anstrengelser 
er en forudsætning for at føle sig dygtigere. 

En kæmper, som er drevet af en indre motivationsfaktor, 
vil med større sandsynlighed være mere vedholdende.

Træneren har et ansvar for at forstå motivation, 
og det er en god idé at kende til de indre 
motivationsfaktorer hos kæmperen.

For kæmperen, som er meget ydre motiveret, vil det 
at blive valgt fra eller ikke opnå et resultat være yderst 
demotiverende faktorer. Det er jo det, som betyder 
noget, når man kun er ydre motiveret. Udebliver disse 
faktorer, vil et dropout være nært forestående. 
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Kæmperens personlige motivationsorientering er 
heldigvis ikke noget, som ligger fast. Men er dynamisk. 
Den påvirkes af det miljø, kæmperen befinder sig i. Det 
er derfor afgørende, at træneren kan facilitere rammen 
for et træningsmiljø, der giver næring til den indre 
motivation. 

Det betyder blandt andet, at man som træner skal tænke 
over, om man kun giver opmærksomhed til dem med de 
bedste evner, eller om man også giver positiv feedback 
til dem, som yder deres optimale indsats. For den indre 
motivation handler netop om at anstrenge sig. Det 
med at lave mange gentagelser ligger jo implicit i vores 
karatekultur. Japanerne har endda et begreb for det. Mo 
Ichi do, som kort fortalt betyder ”en gang til”.

Bliver der jævnligt tændt godt op for gnisten i den indre 
motivation, er det den, som er længst holdbar. For alle 
vil på et tidspunkt møde modgang. Når det bliver svært 
og resultaterne ikke på samme måde vil komme ind eller 
en skade opstår, vil kæmpere, der udelukkende er ydre 
motiveret, falde fra.

Der ligger et ansvar hos træneren for at skabe 
motivation. 
Allerede på det første trin af ATK trappen handler det 
for træneren om at lære sin kæmpers motiverende 
indre faktorer at kende og samtidig kunne facilitere den 
ydre motivation i et givent omfang. Det kunne være en 
kommende graduering eller konkurrence. Træneren skal 
dog også være opmærksom på, at der kan ligge en ydre 
motivationskraft i form af forældre, der presser på. 

Træneren kan med fordel spørge kæmperne, hvad de 
synes er sjovt og spændende. Så kan man komme ind 
på konkrete emner. Husk dog altid at holde det op imod, 
hvad man som træner selv oplever. For det kan svinge 
meget i forhold til hvordan børnene ser ud, når de træner, 
og hvordan de genfortæller det. Derfor er det vigtig, når 
man starter denne proces, at det er noget man gør flere 
gange for at se, om der danner sig et mønster.

TRÆNEREN KAN BLIVE KLOGERE PÅ 
KÆMPERNES MOTIVATION VED AT 
NOTERE SIG ADFÆRD TIL TRÆNING OG 
KONKURRENCE. 
Hvor tit kommer de til træning?
Skal man tvinge dem i gang med øvelserne eller 
starter de før alle andre?
Hvordan håndterer de nederlag og sejre i leg eller 
konkurrence?
Hvordan træner de med andre?
Hvad sker der, når den faste makker ikke er der?

Når træneren har fået kendskab til kæmperens 
motivationsfaktorer, er det vigtig, at der tages fat i 
gelænderet til ATK trappen. For det er her, værktøjerne 
findes. Men inden vi gør dette, tager vi hul på hvad det 
vil sige at have selvtillid. Dette er også et nøgleord, når 
vi taler trivsel. Er en kæmper drevet af en stærk indre 
motivation og samtidig har en stor selvtillid, så er vi i 
allerhøjeste grad på rette spor.

Lad os kigge på, hvordan man som træner kan være med 
at skabe grobund for mere selvtillid.

Selvtillid
Selvtillid dækker over troen på egne færdigheder. At 
overkomme en svær opgave er med til at skabe selvtillid. 
Det giver en forstærket tro på, at det kan lade sig gøre 
- også næste gang. At en kæmper tror på at opgaven 
kan løses, afhænger både af situation, men også af 
sværhedsgraden i den opgave der skal løses. 

Når man som træner arbejder med fokus på at styrke 
kæmpernes selvtillid, er det vigtigt, at de oplever 
succes i træningen. Uanset alderstrin. Det betyder, 
at de føler at der har været et moment af passende 
anstrengelser, og nu har de overkommet og løst en 
opgave. Træningen skal dermed være på et passende 
niveau. Ofte er et karatehold sammensat af kæmpere 
på flere niveauer og aldre. Derfor kan en træner bevidst 
arbejde med sammensætning af makkere for at give en 
passende udfordring. Et udgangspunkt for dette kan 
være modellen 25-50-25. 25 % af tiden træner man over 
niveau, 50 % procent af tiden på niveau og 25 % af tiden 
under niveau. Tanken er at give kæmperne mulighed til 
at opleve både ”nemmere” modstand og dermed mere 
succes samt hårdere modstand for at blive udfordret, og 
selvfølgelig også ”normal” modstand. Det må ikke være 
for svært eller for nemt. Det samme gælder, når der skal 
konkurreres. Det gavner eksempelvis ikke en kæmper at 
blive sat i en højere årgang til et stævne for at få mere 
kamperfaring, hvis det ikke giver en oplevelse af succes. 
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Hvis det blot opleves som et nederlag, kan det have den 
direkte modsatte effekt. Dermed ikke sagt at man altid 
skal have succes. For sådan er virkeligheden ikke. 

Man styrker sin kæmpers selvtillid ved at man som 
træner får sin kæmper til at bevæge sig ud mod 
grænsen af, hvad man tror man kan - og så gå over 
den. Eksempelvis kan træneren have en kæmper med 
god selvtillid, når der skal laves forsvar, og som nemt 
bevæger sig rundt på arealet. Men når den samme 
kæmper er bagud og tvinges frem for at blive angriber, 
kan kæmperen have en oplevelse af at have en lav grad 
af selvtillid. Her er det vigtigt, at træneren skaber et 
træningsmiljø, hvor en kæmper tør fejle og har tillid til 
sin træner. Kæmperen har dermed en forudsætning for 
at opbygge en tilstrækkelig stærk selvtillid til at bevæge 
sig ud på usikkert farvand. Når en kæmper så fejler, er 
det vigtig at man som træner er der, og samler op. Så er 
udviklingen i gang.

Når vi taler selvtillid, er det en god idé lige kort at vende 
ordet selvværd. Mange kan forveksle disse 2 ord, 
selvom de ikke har samme betydning. Selvværd retter 
sig imod vores person. Om vi er noget værd. En trussel 
imod vores selvværd er værre end en trussel mod vores 
selvtillid. En kæmper kan sagtens have et højt selvværd, 
selvom der er flere områder af karate, hvor selvtilliden 
er lav. Det er fordi, at kæmperens selvværd retter sig 
mod, om han eller hun er noget værd som menneske 
og som karatekæmper som helhed. Det er dog meget 
usandsynligt, at en kæmper med lav selvtillid i stort set 
alt, hvad han beskæftiger sig med, har et højt selvværd. 

FOKUSPUNKTER TIL DEN GODE TRIVSEL
Skab et mestringsmiljø og succesoplevelser
Tilpas sværhedsgrad
Beløn den gode indsats
Fokus på indre motivation

Afhængig af alderstrin arbejdes der forskelligt med 
trivsel.
I den tidlige alder er det afgørende, hvordan man som 
træner skaber rammer for trivsel. Team Danmark 
fortæller om, hvordan børn før puberteten sjældent er 
klar til decideret mental træning. Det vil sige at sætte 
sportspsykologi i en kontekst for at kunne præstere 
bedre. Præstationer og resultater er i denne alder ikke 
vigtige nok til at alene kunne fokusere på mentale 
færdigheder, der bygger på præstation. 

På dette trin handler det derfor hovedsagligt om at 
skabe et træningsmiljø med fokus på læring og udvikling 

frem for resultater. Et godt talentudviklingsmiljø har ikke 
blot til opgave at udvikle kæmperens færdigheder, men 
opgaven består også i høj grad af at udvikle identiteten 
som kæmper. Jo ældre kæmperne bliver, jo mere skal 
fokus drejes over på et resultatorienteret miljø. Men hele 
tiden med lige vægtning af begge dele, da det ikke er 
sundt konstant at befinde sig i et konkurrenceorienteret 
miljø.

Inden vi træder videre op til næste trin, skal vi kigge 
på de forstærkende spor. ATK trappens gelænder kan i 
allerhøjeste grad gøre en forskel for trivslen.

Når jeg læner mig op ad ATK-trappens 
gelænder (de 3 spor)

Trivsel
Hovedtrin 1 

Rutiner 
Hovedtrin 2

Life skills
Hovedtrin 3

Indentitet
Hovedtrin 4

Spor 1 - V
ærdier og kultur

Spor 2 - S
ociale fæ

rdigheder

Spor 3 - P
ræ

stationsfæ
rdigheder

U10 - U12

U14 - U16

U18 - U21

+21 år

Vi vender i dette afsnit de 3 forstærkende spor. Dette er 
gelænderet, som træneren holder fast i på vej opad ATK-
trappen. De 3 spor, som udgør ”gelænderet”, er:
1) Værdier og kultur
2) Sociale færdigheder
3) Præstationsfærdigheder
Se de forstærkende spor som et støttende værktøj til 
den sportspsykologiske træning. Det er her træneren 
får yderligere værktøjer til at udvikle både sine egne, 
men også kæmperens mentale færdigheder. Sporene 
er både med til at belyse tilgange til træningen og 
træningsmiljøet samt decideret mental træning.

Set i sammenhæng med ATK trappens hovedtrin skal vi 
nu kigge på, hvordan værdier og kultur kan forstærke 
vores arbejde med trivsel. Hvordan både sociale 
færdigheder og præstationsfærdigheder kan støtte 
kæmperens motivation og selvtillid.

Værdier og Kultur (Spor 1)

SPOR 1 Værdier og kultur

Hovedtrin 1 
(U10-U12)

Karateetikette
Konkurrenceetikette

Husk at her tager vi skoene af. Vi træner i bare tæer. Vi 
bukker for de højere graduerede, og vi bukker inden vi 
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går ind i dojoen. Træneren stod i den hvide gi med det 
sorte bælte. Rammerne var tydelige, da han stod meget 
autoritetstro og forklarede om de første regler i karate, 
og hvad der var yderst vigtigt. 

Som barn kan det være svært at forstå begrebet 
vær di, og derfor anbefaler vi at man arbejder i større 
perspektiver. Dvs. karateværdier (etikette og regler) 
først, dernæst når man bliver ældre klubværdier, så 
holdværdier og til sidst personlige værdier. Ansku arbej-
det med værdier både som et statement, men samtidig 
er det vigtigt at sætte handlinger bagved således, at 
når eksempelvis værdien respekt er i fokus, så ved 
kæmperne godt hvilken adfærd, der hører med til denne.

Karateetikette
Tænk på hvilke værdier og kendetegn der bringes med til 
bordet, når karate står på visitkortet. Respekt, disciplin 
og ydmyghed. For er der noget, som karate er kendt for, 
så er det da i den grad, at den bringer den gode opførsel 
i spil. Forældre tager jo uden tøven deres børn afsted 
til karate for at give dem en bedre disciplin. Måske 
tænker mange karatetrænere ikke, at deres opgave er at 
opdrage på deres elever. Men det ligger implicit i karate, 
at det er en form for opdragelse. 

Ydmygheden og respekten bliver man mødt af med 
det samme. Det gør noget ved en, at man skal tage 
skoene af inden man går ind, og man træner i bare tæer. 
Respekten kommer i allerhøjeste grad også til syne, når 
man bukker i døråbningen til dojoen (træningssalen) 
og man høfligt bukker for hinanden i mange forskellige 
sammenhænge. 

Karate har fra første introduktion en etikette og helt 
særlige måder at være på, som er hele fundament for 
at få lov til at træne. For hvordan kan vi ellers gøre det? 
Hvordan kan vi ellers få lov til at træne noget, man ikke 
må andre steder. Må du gerne slå og sparke til nogen 
i skolegården? Nej selvfølgelig ikke. Derfor kræver det 
fra start af et minimum af forståelse af korrekt opførsel 
og kontrol, inden man kommer for godt i gang med 
karatetræningen.

Dette er første skidt i læren om karates værdier og hvad 
der er afgørende vigtigt, når man dyrker karate. 

Konkurrenceetikette
Til stævner ligger der en del arbejde i selvbeherskelse, 
uanset om man vinder eller taber. Karate har en del 
normer vedrørende adfærd. Selvom vi rigtig gerne vil 
se følelser som publikummer, når kæmperen vinder, 

arbejdes der stadig med en ydmyg opførsel. Følelserne 
kan selvfølgelig komme helt uden på tøjet i karatens 2 
discipliner. 

For at øve kæmperne i at håndtere følelser og 
selvbeherskelse kan træneren lave kampe til træning. 
Heri ligger fokus på hvordan adfærden er, når sejren eller 
nederlaget er en realitet. 

ØVELSE TIL DEN RETTE 
KONKURRENCEETIKETTE: 
Til at starte med kan træneren blot lave helt normale 
lege, som også findes i andre sammenhænge uden 
for karate, eksempelvis sten, saks, papir. Her vil 
”konkurrenceadfærden” være nem at spotte, og 
adfærden fra den normale hverdag trækkes med ind 
spillet. Herefter kan man fokusere på, hvordan man 
laver sten, saks, papir med ”karate-adfærd”.

Disse meget tydelige rammer for karatetræningen er et 
nøgleområde for kæmperens trivsel. Jo mere træneren 
arbejder med etikette og taler om værdier, jo mere vil 
kæmperen forstå hvorfor der gøres, som der gøres. Er 
karatens etikette noget, som tiltaler kæmperen, vil man 
også føle sig til rette i dagligdagen.

Sociale Færdigheder (Spor 2)

SPOR 2 Sociale Færdigheder

Hovedtrin 1 
(U10-U12)

Vær en god træningskammerat
Samarbejde

Træneren havde besluttet sig for at sætte fokus på 
samarbejde og kommunikation i træningen. Et fokus som 
handlede om, hvordan man som holdkammerat kunne 
være med til at give sin træningsmakker en stærkere tro 
på, at ting kunne lade sig gøre, og derigennem også en 
oplevelse af stærkere selvtillid. Men samtidig også vise 
hvor hjerteskærende nemt det er at gøre det modsatte. 
Det vil sige at ”sætte” tvivl og manglende tro på sig 
selv - i hovedet på makkeren. Det handlede derfor om 
at være en god kammerat, og om at give sig 100 % som 
kammerat. 

Øvelsen var delt op i 2. Først der skulle både 
demonstreres den ”dårlige” kammerat og dernæst den 
gode kammerat. En kammerat som gav sig 100 % for 
makkerens skyld. Makkeren skulle lave armstrækkere 
imens. Træneren fortalte eleven: Husk nu, at dette 
er et skuespil, og uanset hvad han sagde, skulle han 
selvfølgelig bare lave sin armstrækkere. For den måde 
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træneren ville starte med at agere på, handlede om at 
være en knap så god kammerat. Det var kæmperen klar 
på. Humøret var højt. Troen på at han nemt skulle kunne 
lave de 20 armstrækkere var tydeligt for enhver. 

Kæmperen stillede sig klar. Hænderne på gulvet foran 
sig, benene strakt bagud og fødderne var oppe på 
tæerne. Udgangspunktet var ganske godt. Træneren stod 
ved siden af ham og sagde værsgo. Så tog han den første 
armstrækker. I det øjeblik han bevægede brystkassen 
ned mod gulvet, “grinte” træneren højlydt, og sagde “hvor 
ser du underlig ud”? Eleven pressede sig op fra gulvet 
igen. Armene var strakte, og træneren kommenterede 
hånligt hans udgangsposition. “Du står da ikke rigtigt. Det 
ser helt forkert ud, det du gør”, fortsatte træneren med 
en nedladende tone. Så satte eleven knæene i gulvet og 
kiggede op på sin træner. Selvom eleven blev mødt af et 
stort smil fra træneren, var eleven meget tydeligt et stort 
spørgsmålstegn.
- Hvad mener du? spurgte han. - Vil du ikke have mig til at 
lave armstrækkere? Der blev helt stille. 

Den optimistiske stemning var pludselig forsvundet. 
Træneren kiggede ud mod holdet og spurgte om de 
kunne se, hvad han var i gang med. Der var helt stille. Så 
lidt skulle der til. Ganske få ord kunne få en person med 
en ordentlig portion selvtillid til at tvivle på sig selv, og 
dermed overhovedet ikke komme i mål. 

Da træneren igen forklarede kæmperen, hvad det hele 
gik ud, var han klar på opgaven en gang til. Det handlede 
jo om at få lavet de 20 armstrækkere, og kammeraten 
som stod ved siden af, skulle hjælpe til med opbakning. 
Træneren satte sig på hug ved siden af eleven og skabte 
synlig kontakt. Hver eneste gang kæmperen gjorde noget 
som helst, hørte han at der var opmuntring og støttende 
ord. Kæmperen var herefter ikke på noget tidspunkt i 
tvivl om, at han var på rette vej. Da han nærmede sig 
de 20 gentagelser, var alle lige pludselig engageret. 
Opbakningen kom ikke bare fra træneren, men hele 
holdet heppede på ham. 

Vær en god træningskammerat
Det siger jo lidt sig selv, at det hjælper at være en god 
holdkammerat. Men hvis man ikke tænker over hvordan 
man kommunikerer, eller hvordan ens adfærd kan 
påvirke sine holdkammerater, så kan det ende med, at 
det hiver gejsten ud af sin træningskammerat og måske 
endda hele holdet – også selvom det ikke er bevidst. 
Ligesom det meget simpelt blev udført i den indledende 
tekst. Det gjorde selvfølgelig ikke noget ved kæmperen, 
at han denne ene gang mærkede tvivl på egne evner. 

Træneren og eleven havde stor tillid til hinanden, og 
denne blev selvfølgelig ikke brudt. 

Sociale færdigheder handler både om de evner, 
kæmperen skal tilegne sig, men også om hvordan 
træneren er bevidst om og opmærksom på de bitte 
små mekanismer og hvad de kan gøre, såfremt det er 
et gentaget mønster. For det er ikke altid åbenlyst, og 
”grimme” ting bliver sagt. Eksemplet var ganske simpelt 
og viste, hvordan man med få ord hurtigt kunne ændre 
alt - og endda få en med stor selvtillid til at tvivle. 

Samarbejde
Næste step i at være den gode makker er samarbejde. 
Samarbejde er et ord, som optræder allerede i 
børnehaven. Så selvfølgelig skal vi have det ind i 
træningen med det samme. Træneren begynder i det 
små med at stimulere til at dele viden og gøre dem 
opmærksom på deres kommunikation. 

Når kæmpere træner sammen, rettes der også 
opmærksomhed mod makkerens opgave. Opgaven 
handler om at dygtiggøre hinanden. 

Start i det små. Når der eksempelvis skal laves 
mavebøjninger, så kan makkeren sidde oven på benene, 
således at man hjælper sin makker med at løse opgaven. 
Man kan også øve sig i at være en god makker ved 
at holde puder statisk eller dynamisk. Det vil sige, at 
kæmperen kan hjælpe med at dygtiggøre teknikker for 
sin holdkammerat, da man holder puder på bestemte 
måder.

Hermed begynder kæmperne at forstå, at man er en 
del af et træningsfællesskab, og at den måde, vi træner 
på, gør hinanden bedre. For vi har brug for hinanden til 
at blive dygtigere. Det er jo alt fra, når vi træner slag og 
spark imod hinanden, holder en pude eller blot tæller en 
takt. Alt er med til at fremme udviklingen, og det kræver 
derfor at der samarbejdes.
Det vil sige, at det at kunne samarbejde med sine 
holdkammerater skal på dagsorden fra dag 1. Der skal 
opbygges respekt og tillid til hinanden. I første omgang 
er det fordi vi i karate tilegner os færdigheder, som ikke 
er tilladt andre steder, end når vi gør det i dojoen eller til 
konkurrencerne. Det er jo ikke ligefrem en sportsgren, 
som vi kan praktisere i skolegården eller i frikvarteret. 



121Dansk Karate ForbundSportspsykologi og mental træning

Præstationsfærdigheder (Spor 3)

SPOR 3 Præstationsfærdigheder

Hovedtrin 1 
(U10-U12)

Simpel spændingsregulering
Simpel visualisering 
Simple målsætninger

Dette spor er sammen med de sociale færdigheder 
og sporet kultur og værdier med til at øge trivslen hos 
din kæmper. Når vi taler trivsel, så kan motivation og 
selvtillid nyde godt af de mentale færdigheder, som 
er forbundet med præstationer. Det skal dog nævnes, 
at det før puberteten handler om simple mentale 
præstationsfærdigheder, hvor der stadig er fokus på 
leg og læring. Det er først i slutpuberteten og efter 
puberteten, der er fokus på de mentale færdigheder som 
et decideret værktøj til at skabe et resultat.

Der ligger nogle klare elementer i karatekulturen, 
som giver næring til den mentale styrke. På dette trin 
handler de første færdigheder om spændingsregulering, 
målsætninger og visualisering i en simpel grad. Fokus og 
arbejdet med disse præstationsfærdigheder, sker faktisk 
nærmest af sig selv fra start af.

Simpel Spændingsregulering
Karatetimen starter. Alle bliver kaldt på række. Der er 
fuldkommen ro, og så sætter man sig ned i ”Seiza-
stillingen” med benene bøjet under sig. Her sidder 
man så med lukkede øjne og forsøger ved hjælp at sit 
åndedræt at få ro på sig selv, være til stede i nuet og 
gøre sig klar til træningstimen. 

Allerede her begynder karate at præge de mentale evner. 
Som træner kan du gøre endnu mere ved denne tilstand 
ved at tale om åndedrættet. Ved at fortælle om hvordan 
man skal føle ro i kroppen ved at trække vejret langsomt 
ind gennem næsen og ånde ud gennem munden. Til at 
starte med vil kæmperen ikke opleve det som en ting, 
der retter fokus eller regulerer spændingen. For denne 
siddende position er en anstrengende stilling at sidde 
i. Men det kan lære din kæmper at holde fokus på sit 
åndedræt, hvilket er vigtigt i forbindelse med at regulere 
spændingen. Hvis træneren har fortalt programmet 
for dagens træning, kan kæmperen begynde at øve 
sig på at se for sig, hvordan teknikker eller øvelser 
udføres. Det betyder faktisk, at inden karatetræningen 
er i gang, kan man allerede der begynde at præge 
visualiseringsteknikken.

Simpel visualisering
At kunne forestille sig at gøre noget, inden det er gjort, 
er en vigtig mental egenskab. Ikke bare for at opnå et 
resultat, men også bare det at skulle lære noget nyt og 
mestre det.

Visualisering dækker over, at man ser noget for sig for 
sit ”indre” øje. Jo dygtigere man er, jo mere livagtigt og 
virkeligt fornemmer man det. Det kan både være at man 
ser det for sig, men man kan endda også gå skridtet 
videre og fornemme larm og lyde og måske dufte. Jo 
flere sanser man sætter i gang, jo stærkere og virkeligere 
bliver oplevelsen, og desto mere kan dette få en i den 
retning, man gerne vil. 

Visualisering skal bruges i sammenhæng med en fastlagt 
målsætning. Det kan være hvad som helst. Blot målet er 
sat med et ejerskab. For hvis ikke målet er accepteret, 

TRÆNEREN KAN LAVE 
VISUALISERINGSØVELSER SAMMEN MED 
SEIZA POSITIONEN
Det betyder, at inden træningen starter og 
kæmperne sætter sig ned, forklarer træneren 
opgaven for træningen, og hvilket fokus der skal 
være. 

Det kan være en teknik, der skal indarbejdes 
yderligere. Her er det igen særligt vigtig, at træneren 
sætter nogle ydre motiverende rammer, for at det 
giver mening at blive dygtigere til teknikken. Derved 
opnår kæmperne stærkere accept, og ikke bare 
fordi træneren siger det. 

Eksempel:
- Vi skal i dag træne forreste hånd. Dette våben 
bruges af mange kæmpere. Du kan nå langt med 
denne teknik, og dermed en god chance for at score 
point. Du kan nå langt, fordi du springer samtidig 
med dit angreb.
I dag har vi fokus på dette spring.

- Forestil dig at du stå der forspændt med ben bøjet, 
spændt som en fjeder og klar til hoppe ud. 
Mærk hvordan du trykker af fra bagerste ben.
Se at du kommer langt og når dit mål med din 
forreste hånd.

Derefter sætter kæmperne sig ned og prøver 
fremkalde træningens fokus ved at se det for sig, 
inden de sættes i gang.
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bliver det meget svært for kæmperen at leve sig ind i 
visualiseringen. 

Simple Målsætninger
Med et forsat hovedfokus på kæmperens trivsel 
kan motivationen og selvtilliden understøttes med 
målsætninger. Eksempelvis kan kæmperens motivation 
øges af at lave en målsætning, arbejde med den, og 
dernæst opnå den. At arbejde imod et mål er på ingen 
måde ukendt i karate. Mange går og drømmer om at 
opnå den næste grad og ultimativt det sorte bælte. I den 
forbindelse lærer kæmperne hurtigt, hvad det vil sige at 
være målrettet. Vi behøver ikke at gå til stævner for at 
lære at være målrettede.

Når der udarbejdes målsætninger er det vigtigt at vide, 
at der findes forskellige former for mål. Procesmål, 
præstationsmål og resultatmål. 

Resultatmålsætninger er der som sådan intet 
i vejen med. Men når en kæmper skal indfri en 
resultatmålsætning, er det afhængigt af andre. Det kan 
give bagslag for børnene, hvis de ikke lever op til det. 
Større børn og unge kan forholde sig mere afbalanceret 
til resultatmål. Derfor anbefaler vi, at man er varsom 
som træner med at sætte sådanne op, og venter med 
resultatmålsætninger til at man godt igennem ATK 
trappens trin nr. 2.

På hovedtrin 1 er procesmål og præstationsmål de 
vigtigste. Begge typer mål har fokus på noget, man selv 
er herre over. Et præstationsmål kan nemt måles. Vi kan 
tælle antal eller tage tid. Eksempelvis hvis man gerne 
vil forbedre sin løbetid, så kan det nemt måles. Det kan 
selvfølgelig også gøres med andre ting såsom at lige nu 
kan jeg tage 10 armstrækkere, og mit mål er at tage 20 
uden at sætte knæene i gulvet. 

Når børnene fokuserer på sin egen udvikling og 
glæder sig over fremgangen, kan procesmål være 
med til at skabe en positiv motivation og glæde i 
hverdagen. 

Procesmål handler om hvad du vil have fokus på, og 
hvordan du vil løse opgaven. Denne form for mål kan 
være lidt ukonkret, men ved hjælp af en talskala kan 
det blive mere konkret. Hvordan man udarbejder en 
målsætning og anvender en talskala, kommer vi tilbage 
til lige om lidt. Inden vi går i gang med arbejdet, er det 
vigtigt både for træner og kæmper at vide, at det at 
sætte konkrete mål skærper barnets opmærksomhed 
og øger kvaliteten af træningen. Samtidig retter gode 

procesmål fokus netop mod processen og væk fra 
resultatet. Det kan reducere præstationspres, som nogle 
børn oplever i en alt for tidlig alder. 

Når man laver sin første målsætning
Er man træner for et stort hold i aldersgruppen på dette 
trin (op til U12), kan det være uoverskueligt at sidde med 
hvert enkelt barn og lave målsætninger. Og det behøver 
man slet ikke. 

På dette trin arbejdes der med hele holdet på en gang, 
og blot med simple målsætninger. En simpel målsætning 
er meget kortsigtet. Det vil sige hvad skal vi opnå i denne 
træningstime. Forud for træningen er det vigtigt at 
træneren selv har taget stilling til, hvad det overordnet 
drejer sig om. Således kan træneren bedre sætte en 
synlig ramme for kæmperne, hvilket vil hjælpe med deres 
forståelse af formålet med øvelsen og hvad der skal til 
for at komme i mål. Træneren kan inddrage kæmperne, 
men skal være opmærksom på at der på dette trin bør 
ydes stor støtte og klar rammesætning for børnene.

Klar til næste trin
Vi har nu bygget et godt fundament til vores unge 
karatekæmper. Vi trådte op på ATK trappens første 
hovedtrin og lagde de første sten til den gode trivsel. 
Dernæst lænede vi os opad det forstærkende gelænder 
med de 3 spor (værdier og kultur, sociale færdigheder og 
præstationsfærdigheder). 

Dette trin er ikke noget vi slipper, selvom vi træder videre 
til næste trin. Trivsel er en konstant proces, og er noget 
som følger os hele vejen - ikke blot igennem ATK’ens 
trappe, men igennem hele livet.

Vi er nu klar til hovedtrin 2. RUTINER.
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SIMPEL MÅLSÆTNING
Træneren kan benytte sig af følgende fremgangsmåde:

1 – FORMÅLET / MÅLET MED DAGENS TRÆNING
Træneren afklarer mål og formål før træningen sættes i gang: ”I dag skal vi træne spark. Dette spark er vigtigt at 
blive bedre til, da vi skal vise det til gradueringen.

Målet er: ”Når vi sparker, kan vi markere helt tæt på puden med foden. Sparket skal være så hurtigt I kan, og vi skal 
lave sparket i god balance”.

2 – MÅLSÆTNING MED TALSKALA FRA 1 TIL 10
Træneren demonstrerer visuelt hvordan det ser ud på 1, som er laveste karakter og på 10, som er højeste karakter: 
”På en skala fra 1 til 10 er 1, når jeg ikke kommer op og er ved at falde, og 10 når jeg er i balance, lynhurtig og 
markering er tæt”. 

Træneren spørger holdet: ”Hvor på skalaen er I henne? Snak med sidemanden i 1 minut og spørg, hvor på skalaen 
er du, og hvor kunne du tænke dig at være, når du træner lige lidt?
Børnene: ”Jeg tror jeg er på 6. Jeg vil være på en 9’er”.

3 – NÅR TRÆNINGEN ER I GANG – GENTAG FOKUSPUNKTER
Træneren kan eventuelt gentage ordene lige inden, kæmperne skal udføre spark. Man kan også vælge at spørge, 
om de selv kan huske dem.
”Tæt på puden”, ”så hurtigt som muligt”, god balance.

4 – NÅR TRÆNINGEN ER SLUT – ER VI I MÅL?
Inden kæmperne forlader træningen, er det en god ide at samle holdet og spørge ind til, hvordan de oplevede det. 
Lav en ganske kort evaluering. Vær opmærksom på, at spørger træneren blot ind til tallet, kan der måske starte en 
lille konkurrence om hvem, der fik det højeste tal. Så en kæmper vil måske sige 10, bare fordi andre siger det. Det 
gør som sådan ingenting, for tallet er blot en personlig vurdering, ikke trænerens.

Træner kan følge op med opklarende spørgsmål:

Træner: ”Hvilket tal startede du på i dag”?
Kæmper: ”Jeg startede på 4”.
Træner: ”Okay, og hvor på skalaen var du i træningen”?
Kæmper: ”7”.
Træner: ”Sejt, det var da flot. Hvad fik dig på 7”?
Kæmper: ”Jeg synes min fod var tæt på puden. Næsten hver gang”. 
Godt arbejde. ”Hvad kan få dig på 8”?
Kæmper: ”Jeg tror jeg vil prøve at sparke hurtigere næste gang. Så kommer jeg måske helt op på 10”.
Træner: ”Stærkt. Lad os arbejde videre med det”.
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HOVEDTRIN 2 (U14/U16) - RUTINER

Indentitet
Hovedtrin 4
(+21 år)

Life skills
Hovedtrin 3 
(U18 - U21)

Rutiner 
Hovedtrin 2
(U14 - U16)

Trivsel
Hovedtrin 1  
(U10 - U12)

- 100 meter løbet er og bliver ”Konge-disciplinen” 
i atletik, forklarede kommentatoren. Dette er uden 
siddestykke den mest sete sportsbegivenhed, 
blev der sagt med stor entusiasme i stemmen. 
Mediebevågenheden var massiv, og stadion var 
fuldstændig fyldt. 

- I denne disciplin er der selvfølgelig også nogle helte og 
nogle skurke. En af heltene hedder Usain Bolt. Og han 
står klar nede ved startlinjen, fortsatte kommentatoren 
ivrigt.

Alle løberne gjorde sig klar til deres livs hurtigste løbetur. 

- Hvor klar mon han er, når han sidder der, krumbøjet, 
side om side med sine modstandere? Hvad mon der sker, 
hvis han ikke sætter af når startskuddet lyder eller bare 
træder et skridt forkert? 

Fødderne var skubbet tilbage i ”pedalerne”, fingrene 
placeret lige op til kridtstregen, og hele kroppen var 
dirrende forspændt. 

Stadion blev fuldstændig stille i et kort øjeblik. 
Startskuddet lød, og så brølede en larm på tværs af det 
store stadion. Alle løberne var i den grad på vej mod mål. 
Usain Bolt løb sit hidtil bedste, og passerede de 100 
meter på tiden 9,58. Verdensrekorden var dermed i hus.

Vi dyrker en sportsgren, hvor det at være klar fra start er 
afgørende. 

Det er dog ikke en 100 meter spurt, men ”trædes” der 
ved siden af, kan det have fatale konsekvenser. 

Men hvor meget tænker vi over det? Hvor meget tænker 
vi over, at det at være klar fra start i allerhøjeste grad har 
en afgørende betydning? Og hvordan træner vi os selv i 
det?

I denne aldersgruppe (U14 og U16) begynder det 
endnu mere at handle om, at man gerne som kæmper 
vil have noget ud af træningen. Drømmen om at blive 
landsholdskæmper er i den grad levende, og man 
kommer til træning for at lære at præstere. Men hvad gør 

kæmperen så for at have den optimale trænings- eller 
konkurrencestrategi - og netop være klar, når det hele 
går i gang? 

I dette kapitel vender vi begrebet rutine og kigger på 
strategier for, hvad man kan gøre for at nærme sig ”at 
være klar fra start” hver gang.

Dagligdags rutiner 
Kæmperen skal indarbejde vaner, som i bund og grund 
får ham klar til at præstere. Vanerne skal lære ham 
at være til stede, der hvor han er. Det vil sige, at der 
kan holdes fuldt fokus på den opgave, der står foran 
kæmperen. Rutiner handler om at have regelmæssige 
vaner samt klare praktiske og mentale strategier 
for tiden op til det, man skal. Såsom træning eller 
konkurrence. Det skaber ro og fokus. 

I dagligdagen er det i første omgang træningsrutinerne, 
vi forholder os til. Rutinen handler både om kæmperens 
vaner før, under og efter træning. Hvis vi tager udgangs-
punkt i en normal træningslektion, så kan varigheden på 
60 minutter være en faldgrube, når vi taler om at lære at 
være klar fra start.  

Det kan måske give os et forkert billede - at det først 
er når vi møder ind, at vi begynder at gøre os klar til 
træningen.  Set fra et ”fysisk” perspektiv er det jo for 
så vidt også rigtigt. Men vores dagligdags rutiner er 
med til at gøre kroppen og sindet klar til træning lang 
tid før, vi møder ind, varmer op - og reelt går i gang med 
træningen. Det betyder, at vores udgangspunkt kan være 
markant anderledes ved den rette tilgang over for søvn, 
kost og mental indstilling på daglig basis.

Den relativ lange træningstid kan desværre også være 
en faldgrube i forhold til konkurrencepræstationen. 
Medmindre man giver det fokus. For træningstiden er 
langt fra den tid, vi bruger på gulvet til et stævne. En 
træningslektion på 60 minutter kan give en opfattelse af, 
at vi skal ”holde ud” i længere tid, og det får kæmperen 
til at holde igen. Kæmpere og trænere kan ubevidst 
have opfattelsen af, at vi godt kan nå det eller gøre 
bevægelsen om, hvis vi kommer bagud i kampen eller 
hvis vi laver et step til siden i kata, hvor vi ikke skulle 
have gjort det. I konkurrenceøjemed har vi ikke en ekstra 
omgang, vi har ikke en time out. Når kampen kører eller 
kata’en er i gang, så skal vi jo nærmest kun blinke med 
øjnene, før det er ovre. 

Derfor er det vigtigt at vi lærer, hvordan man bliver klar. 
Kæmperen skal være klar, når han står på stregen og det 
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skal til at begynde. Dette skal bevidstgøres og arbejdes 
med allerede i træningen og på daglig basis. Det skal 
ikke lyde som om at 60 minutter er for meget at træne. 
På nogen måde. For der skal selvfølgelig bruges tid til 
at udvikle kæmperen på alle parametre. Som træner er 
det yderst relevant at tage fat i dette område. Begynd på 
det allerede nu. Det gør en stor forskel for kæmperen, at 
man som træner hjælper dem godt på vej med en god 
dagligdags rutine. 

Den gode dagligdags rutine handler om at komme i seng 
i ordentligt tid og spise sundt og varieret.

Selvfølgelig kan nogle dage være sværere at komme 
igennem end andre. Men indarbejder kæmperen en god 
daglig rutine for søvn og kost, er forudsætningen for at 
nærme sig en optimal præstation hver gang oftere til 
stede. 

7 GODE VANER TIL DAGLIGDAGS RUTINEN
-  Gå i seng på et fast tidspunkt – således du kan 

få 8 timers søvn
-  Stå op når vækkeuret ringer. Kom op til tiden om 

morgenen på et fast tidspunkt
-  Planlæg din dag. Noter overskriften på de ting, 

du skal nå for dagen.
-  Tænk over træningen inden du møder (glæd dig 

til hvad du skal, se for dig hvad du skal lave).
-  Spis sundt og varieret (også morgenmad)
-  Pak selv din taske 
-  Tænk over træningen efter din træning

Disse vaner lagt sammen bliver til kæmperens 
daglig dags rutine, og de er fundamentet for konkur-
rencerutinen. Vi vender dette område i næste afsnit.

Der tales tit om at ramme dagen. Så hvordan gør vi så 
det? Hvordan rammer vi dagen? Og kan vi gøre det hver 
gang, vi møder op på konkurrencedagen? For det er 
netop i sammenhæng med deltagelse i konkurrencer, at 
”ramme dagen” taler sin vigtighed.

En god konkurrencerutine kan netop få kæmperen 
i den retning. Rutinen skal som udgangspunkt 
indeholde samme tilsvarende vaner som i dagligdagen. 
Indledningsvis er det på sin plads at nævne, at en god 
nats søvn klart er at foretrække inden stævnedagen. En 
anden foretrukken vane er også at ankomme i god tid i 
hallen. Så kan man bedre holde følelsen af stress nede 
på et tåleligt niveau. Det der med at få følelsen af ikke at 
være der til tiden, kan være et skridt ned ad bakke. 
Derfor anbefales det at kæmperen anvender de samme 

7 gode vaner som i dagligdagen, for at nærme sig en 
rutine, der kan få kæmperen til at ramme dagen.

Er der en regelmæssig rytme og overvejende 
gode vaner, så er fundamentet lagt for en god 
performance på dagen. 

Der kan lægges nok så mange planer med de bedste 
intentioner, men hvis rammen for den gode præstation 
ikke er til stede, kan dette arbejde synes utilstrækkeligt. 
Træneren gør klogt i at vejlede kæmperen til overføre de 
gode daglige rutiner. Hvis de daglige rutiner i grove træk 
får kæmperen i seng og op regelmæssigt på den samme 
tid, og han eller hun spiser sundt og varieret, er der et 
fortrin. Den optimale forberedelse starter dermed lang 
tid før den egentlige konkurrencedag. At leve på samme 
måde er med til at skabe en ramme og igen en rutine, 
som kan få kæmperen til at præstere.

ET BUD PÅ HVORDAN EN 
KONKURRENCESTRATEGI KAN SE UD 
Som inspiration til træneren og kæmperen, kommer der 
her et eksempel på hvordan den gode konkurrencerutine 
bliver understøttet af en konkurrencestrategi. En 
konkurrencestrategi dækker over flere områder. Både 
hvad der sker op til, under og efter konkurrencen. 
Det betyder at den rækker udover at kæmperen selv 
pakker tasken, har styr på madpakke osv. Det vil 
sige en plan for at gøre sig klar til at ramme dagen. 
Træneren og kæmperen befinder sig på ATK trappens 2. 
hovedtrin (U14 og U16). På dette niveau er det et godt 
udgangspunkt at lære at lave en strategi, som netop 
støtter op omkring den gode konkurrencerutine.

Kæmperens konkurrencestrategi hører med til den 
samlede gameplan. En gameplan vil sige hvordan selve 
opgaven i kampen skal løses, eller hvilken kata der 
skal udføres. Udarbejdelse af den disciplinspecifikke 
gameplan finder træneren i kapitlerne om 
Kumitekonceptet og Katakonceptet.

Fremgangsmåden til at ramme dagen er ikke 100 
% ens for alle, men der er træk som går igen. Er det 
udelukkende baseret på impulsive handlinger, kan 
oplevelsen af at være klar fra start variere betydeligt 
fra konkurrence til konkurrence. Derfor er det vigtigt at 
synliggøre de træk, der går igen, når det hele fungerer. 
Således er chancen for at ramme dagen markant større. 

Udarbejdelsen af denne strategi bygger på en praktisk 
tilgang. Det er kort fortalt en plan for hvor kampen skal 
finde sted, hvilken kampfarve og hvornår kæmperen 
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reelt skal på gulvet. Den er simpel, men også meget 
effektiv til at ramme dagen på. Der er der dog flere 
opmærksomhedspunkter.

Strategien skal give en tydelig bevidsthed om hvor, 
hvornår, hvad og hvem. Det giver kæmperen en følelse 
af, at når hans kamp starter, så er han der, og klar. 
Således kan han koncentrere sig om det, han skal. Der 
kan dermed lægges et større fokus på løsningen af den 
opgave han står foran, i stedet for hele tiden at skulle 
være usikker på om man nu er der, hvor man skal være.

For at kunne udarbejde dette skal kæmperen kunne 
læse og forstå en kampliste og en tidsplan. Tidsplaner 
har det dog med at ændre sig, og holder sjældent. Derfor 
vil et kig på hvilken klasse, der er før kæmperens egen, 
være med til holde hånd i hanke med tidsplanen. Er man 
den første kategori på dagen, så burde tidsplanen holde. 
Men er der en klasse før ens egen, kan denne bruges til 
at indikere, om tidsplanen holder.

For at finde det reelle kamptidspunkt er det ikke nok blot 
at kigge på tidsplanen og klassen før. Der skal kigges på 
hvor mange kampe der går, før kæmperen skal på, når 
kategorien er i gang. Herefter skal dette omregnes til tid. 
Det vil sige, at man skal vurdere, hvor lang tid en kamp i 
gennemsnit tager inklusive alt, og gange det med antal 
kampe før kæmperens egen. En tommelfinger regel er at 
lægge et minut til kampens varighed. 

Når den reelle kamptid er fundet, giver dette et 
udgangspunkt for, hvornår man skal klæde om og 
påbegynde sin egen opvarmning. Starttidspunktet for 
opvarmningen er vigtigt. Både så den ikke bliver for lang, 
men heller ikke for kort, så kæmperen ikke når at blive 
klar. Normalt ses kæmpere klæde om og starte deres 
opvarmning 60 til 90 minutter før deres kategori. Det 
er dog vigtig at vide, at målet er at være klar fra start, 
når kampen begynder. Det betyder, at glemmer man at 
indregne tiden der går med at vente, før det bliver ens 
tur, kan opvarmningsperioden opleves for lang eller for 
kort. Har man styr på antal kampe før det bliver ens egen 
tur, er man godt på vej. 

Har man første kamp i sin egen kategori, så er det vigtig, 
at den sidste del af opvarmningen ”times” til at ligge 
tæt på afslutningen af den foregående kategori. Men 
har man først fjerde kamp eller senere, kan man stadig 
nå at lave afsluttende øvelser, selvom ens kategori er 
startet. Nogle tænker så, hvad hvis man har anden eller 
tredje kamp? Så er udgangspunktet det samme som ved 
første kamp. For har kæmperen anden kamp, sidder han 

eller hun på stolen inde ved tatamien med sin coach. Her 
skal man forholde sig helt roligt. Er det tredje kamp, står 
kæmper og coach i venteområdet, og der er sjældent 
plads til de store bevægelser.

Kæmperen skal kende sin kampfarve, så man står klar i 
den rigtige farve udstyr og bælte. Derudover er det vig  - 
tigt at kende navnet på sin egen kategori, og på hvilk et  
Tatami (kampbane) kategorien er placeret. Nogle kæmp-
ere glemmer eller er ikke opmærksomme på, hvad deres  
klasse hedder. Det er vigtigt, at der er en form for bevidst-
hed der. Det kan skabe store forstyrrelser, når kæmperen 
ikke står i den rigtige farve eller på det rigtige sted.

Ved gennemgangen af kamplisten kan kæmperen ikke 
undgå at se, hvem modstanderen er. Det kan for nogen 
være en stor udfordring. Det er dog godt at lære at 
håndtere det pres at kende sin modstander. Samtidig 
er det umådelig svært at lægge en gameplan uden at 
forholde sig til hvem, man skal møde. 

En ting er selvfølgelig at kæmperen oplever pres over 
den modstander, der skal mødes, men en anden ting er 
presset over ikke at være der til tiden. For dommeren kan 
inden for reglerne diskvalificere kæmpere, som kommer 
et minut for sent til kampen. Derudover er det normal 
kutyme, at stævnearrangører påtager sig retten til at 
starte en kategori 30 minutter før tid. 

Planlægning af tiden er dermed en meget stor faktor i en 
kæmpers forberedelse både frem mod den første kamp 
og de efterfølgende. Hvornår man skal gøre hvad, er helt 
essentielt. 

Lad os tage et kig på ”ram dagen” planen.

RAM DAGEN
Din plan for konkurrencen
NAVN

KATEGORI (DIN) – og 
start tid

TATAMI (areal og puljenr.)

Kampnummer

Farve

Vs. (modstander)

Din kamp starter cirka kl.

Klassen før hedder – og 
start tid

Omklædning og 
opvarmning kl.

Mødetid med coach
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Der er selvfølgelig flere lag i en konkurrencestrategi. 
Næste skridt kunne være kæmperens opvarmning. 
Denne er uhyre vigtig for at blive klar fra start. Her kan 
kæmperen med fordel nedskrive de specifikke øvelser, 
rækkefølge, intensitet, varighed, start og slut. Selvom 
opvarmningsrutinen nedskrives, er det en god ide at 
øve den til træningen, således at kæmperen til sidst har 
øvelser og rækkefølge ”liggende på rygraden”. Selvom 
man har en praktisk tilgang og et godt overblik, opstår 
der flere udfordringer undervejs af mental karakter. 
Det kan jo blandt andet være ydre faktorer, som man 
ikke kan gøre noget ved. Såsom at tidsplanen skrider 
og det trækker ud. For det er desværre ikke en helt 
ubetydelig faktor. Netop tidsplanen har mange gange 
væltet klargøringen og fået kæmpere til at miste modet, 
selvom det rent faktisk slet ikke var det, de havde lyst til. 
For en lang ventetid kan være med til at starte tanker og 
følelser, der er svære at håndtere. 

I takt med at vi træder op på næste trin og kæmperen 
tilegner sig stærkere mentale færdigheder, vil vi ligeledes 
dykke længere ned ”under huden” på disse udfordringer. 
Konkurrencestrategien vil dermed blive mere komplet. 
Kan du ikke vente og oplever at der skal mere til din 
kæmpers konkurrencestrategi nu, kan du selvfølgelig 
blot bladre videre til næste hovedtrin og finde afsnittet 
om rutiner. Husk dog at vende tilbage hertil. For vi skal 
lige have et kig på, hvordan sidste hovedtrin Trivsel 
kommer til syne her. Vi skal også tage et godt ryk i ATK 
gelænderet. De forstærkende spor vil give både træner 
og kæmper yderligere kompetencer til det mentale 
arbejde.

Hvordan kommer TRIVSEL (hovedtrin 1) til 
syne på hovedtrin 2
Selvom konkurrencen betyder rigtigt meget for 
kæmperne, er tiden i træningslokalerne der hvor vi er 
allermest. Det er nu tid til at tage et blik tilbage på ATK 
trappens første trin Trivsel. Her er der sket en udvikling 
og en ændring. For i takt med at alderen stiger, skal 
der mere til for at skabe den gode trivsel. Motivation 
og selvtillid er stadig nøgleordene. Hvad er det, som 
motiverer kæmperen?

Det er stadigvæk vigtigt at spørge ind til kæmperens 
drivkraft. Træneren kan nysgerrigt stille kæmperen 
spørgsmålet: Kommer du for at træne eller blot 
blive trænet? Svaret giver en pejling af kæmperens 
motivation. Målsætningsarbejdet, som foregik på første 
hovedtrin, kan med fordel videreføres. Genbesøg gerne 
modellen for udarbejdelse af en simpel målsætning. 
Derigennem kan man bedre være med til at påvirke den 
indre motivation. 

For netop at ramme kæmperens motivation er det vigtigt, 
at kæmperen føler sig inddraget i sin egen udvikling. 
Denne proces er vigtigt at påbegynde på dette trin. 
Altså i årgangene fra U14 til U16. Således at han eller 
hun er med til at finde retning og kan se for sig, hvordan 
næste skridt skal tages. Fra næste hovedtrin er denne 
inddragelse helt essentiel for trivslen.

At træneren giver kæmperen mulighed for medbestem-
melse er også med til at påvirke selvtilliden. Kæmperen 
kan på denne måde få et yderlige boost ved oplevelsen 
af, at træneren tror på ham.

Inden vi træder videre op på næste trin, skal vi kigge på 
de forstærkende spor. 

Når jeg læner mig op ad ATK-trappens 
gelænder (de 3 spor)

Trivsel
Hovedtrin 1 

Rutiner 
Hovedtrin 2

Life skills
Hovedtrin 3

Indentitet
Hovedtrin 4

Spor 1 - V
ærdier og kultur

Spor 2 - S
ociale fæ

rdigheder

Spor 3 - P
ræ

stationsfæ
rdigheder

U10 - U12

U14 - U16

U18 - U21

+21 år

Værdier og Kultur (Spor 1)

SPOR 1 Værdier og kultur

Hovedtrin 2 
(U14-U16)

Klubbens og holdets værdier

I takt med at kæmperne bliver ældre, begynder man 
at få større indsigt i, hvad der er vigtigt for den klub, 
man træner i. For man har jo været der meget, og man 
kommer måske også mere og mere ud til stævner. Nu 
handler det ikke alene om de rammer, som karaten som 
helhed sætter. Nu drejer det sig også om at forstå, hvad 
der vigtigt for klubben og det hold, man er en del af. 
Kæmperen fremstår som en repræsentant for klubben.

Arbejdet med karatens etikette og de værdier, der ligger 
heri (som blev introduceret på forrige trin), fortsætter 
selvfølgelig. Nu skal arbejdet med kultur og værdier 
præciseres og gøres konkret til det hold, kæmperen er 
på, således at alle omkring ved hvad der kendetegner, 
hvad der er vigtigt for holdet. 
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VÆRDIØVELSE FOR U14 – U16 HOLDET
Indkald til et holdmøde, således at alle kæmperne ved, at i aften skal der snakkes om, hvad der er vigtigt for holdet 
samt hvorfor holdet gør, som der gøres, når man er til træning eller til konkurrence.
Understreg at der bruges tid på dette, så alle kan blive klogere på hinanden og derigennem blive dygtigere.

Sæt hele træningstimen af.

Start med at forklare hvad det går ud på.
Målet er, at kæmperne ved hvad der er vigtig for hele holdet. Både når der trænes og når kæmperne er til 
konkurrence.

For at sætte processen og snakken i gang kan træneren have forberedt sig på nogle dilemmaer eller spørgsmål. 
Den måde, som kæmperne reagerer på og finder svar på, giver en god indikation af både holdninger og 
adfærd. Det er vigtigt, at træneren noterer sig disse input. Men det er samtidig vigtigt, at denne holder sig lidt i 
baggrunden. Træneren kan med sin autoritet lynhurtigt præge svarene.

Tag udgangspunkt i genkendelige situationer:
-  Igen kommer Ole for sent. Vi andre er varme og skal i gang med første øvelse. 
-  Peter og Ole grinede højlydt, da jeg blev ramt. Det gjorde sgu ondt.
-  Træningsøvelsen er rigtig hård og krævende. Ved siden af mig kan jeg se, at Ole og Peter bare snakker. 
-  Vi havde aftalt, at hun skulle være min opvarmningsmakker. Men jeg skal på om 20 minutter, og hun er ikke 

kommet endnu.
-  Kampen endte med et nederlag, og han gik ud af tatamien uden at bukke.

Find gerne selv på flere eller andre, der er relevante for de kæmpere, du som træner har med at gøre.

Når holdmødet er slut, er det vigtigt at samle de noter ind, der er taget i løbet af øvelsen. Herefter skal der være 
et opfølgende møde. Det kan dog sagtens være i starten af en træningstime. Her fortæller træneren igen om 
hvad han hørt. Træneren kan introducere de 3 værdi-ord, som er affødt af den holdsnak, som fandt sted samt 
værdiordenes tilhørende sætninger, som forklarer handlingerne og adfærden.

For at det skal have en effekt, er det vigtigt, at man bruger ordene i dagligdagen og italesætter ordene, når de ses. 
Men de kan også bruges, når de brydes. Dette hjælper kæmperne med at forstå hvad de er en del af, og deres 
adfærd vil afspejle sig i værdierne.
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forventer, at kæmperne fremstår med den rette etikette. 
Træneren kan også instruere sine kæmpere i at øve sig i 
opmuntring ved fysisk krævende øvelser, således at den 
enkelte kæmper mærker en fælles opbakning. Ikke alle 
modtager opmuntring ens. Nogle kan få et ekstra gear 
og andre kan falde i tempo. Træneren skal i øvrigt være 
opmærksom på sin egen kommunikation. Eksempelvis 
når der gives feedback, gives det i så fald altid til den 
samme eller de samme kæmpere? Eller er der altid noget 
særligt, som skal til for at udløse feedbacken. Er det 
altid kun de gode og ”favoritterne”, eller bliver alle set til 
træningerne. I gelænderets spor 3 i emnet om evaluering 
finder træneren en god måde at give en feedback på.

Præstationsfærdigheder (Spor 3)

SPOR 3 Præstationsfærdigheder

Hovedtrin 2 
(U14-U16)

Spændingsregulering i konkurrence 
Evaluering

Et pres opleves forskelligt fra person til person. Den 
mentale styrke er ikke noget, som bare står med store 
bogstaver og lyser på ham eller hende. Der er forskel på 
folk, og der er forskel på den mentale styrke afhængig 
af situationen. Vi kan møde de her ”verdensmestre” 
hjemme i træningslokalet, som er dygtige til alting. 
Men når vi så kommer ud på til konkurrencerne, og ind 
på tatamien, så er de ikke ”verdensmestre” længere. 
Hvorfor kan nogle være så dygtige derhjemme, men 
ude kan der være store udfordringer forbundet med at 
præstere? Er deres evner taget fra dem henover natten? 
Er der blevet kastet magisk støv i deres retning? 

Selvfølgelig ikke. Uanset hvor stor en modstander man 
er af den mentale del i den sportslige verden, så er det 
meget svært at komme uden om, at den indre tilstand, en 
kæmper har, er afgørende for præstationen. Den mentale 
tilstand kan lukke og slukke fuldstændig for adgangen 
til det, kæmperen kan, men den kan også finde frem til 
noget, som du ikke vidste var muligt at gøre. 

De mentale færdigheder, som ligger i dette spor, er som 
tidligere nævnt færdigheder, som hjælper kæmperen 
med at præstere. Dette er den klassiske sportspsykologi. 
Sammen med kæmperens rutiner, som er hovedemnet 
på dette trin, vil disse færdigheder øge chancen for den 
gode præstation. På første hovedtrin havde vi fat i en 
simpel tilgang og introduktion til spændingsregulering, 
visualisering og målsætninger. Nu tager vi et step videre 
i spændingsreguleringen, samt introducere hvad det vil 
sige at evaluere. 

Her er du som træner igen en afgørende facilitator. Din 
rolle som kulturbærer har massiv indflydelse på de unge 
kæmpere omkring dig. Den måde, du iscenesætter 
træning ved hjælp af adfærd, ord og i det hele taget 
handlinger, vil i dagligdagen vise, hvad der er vigtigt 
for dig. Dette vil præge dine kæmpere. Værdier som 
kendetegner dig som træner og kæmperne på holdet 
bør ligge i tråd med klubbens værdier. Er de ikke det, vil 
klubben ikke handle i overensstemmelse med dine valg.  

En god øvelse for holdet er at tale om, hvad der er vigtigt. 
Alle på holdet skal selvfølgelig inddrages. På forhånd 
skal træneren være inddraget i klubbens værdier. Vær 
opmærksom på at det stadig er ganske unge mennesker, 
og arbejdet med værdier er formentlig fuldstændig 
ukendt for de fleste. Dermed er målet ikke ved sådan en 
øvelse, at holdet selvstændigt kan finde frem til konkrete 
værdiord og leveregler. Træneren skal selvfølgelig hjælpe 
på vej. Målet er derimod en bevidstskabelse om, hvad 
der er vigtigt for det hold, kæmperen er en del af, når 
man er til træning og til konkurrence. 

Kan træneren efterfølgende trække essensen ud af 
den snak, der har været, så er man rigtig langt. Kan der 
ydermere komme 3-5 konkrete ord samt tilhørende 
leveregler, som beskriver handlingen bag hvert ord, er 
målet indfriet til fulde.

Sociale Færdigheder (Spor 2)

SPOR 2 Sociale Færdigheder

Hovedtrin 2 
(U14-U16)

Kommunikation på holdet

Når den måde, vi taler til hinanden på, og den måde, 
vi bruger vores kropssprog på, er effektiv - så kan det 
være med til at forbedre vores samarbejde. Men det 
er også her, vi ret tit går galt i byen, og man misforstår 
det budskab, der bliver sendt ud. Du kan som træner 
sætte fokus på kommunikationen i træningen. Inden der 
inviteres til holdmøde og værdiarbejde, kan træneren 
med fordel lave øvelser, som iscenesætter forskellige 
måder at kommunikere på. Således vil kæmperne være 
lidt på forkant af hinanden. Det er især vigtigt, hvis 
kæmperne aldrig får tid til at tale sammen til træningen. 

Træneren kan opstille konkurrencelege med fokus 
på hvordan kæmperen er, når der vindes eller tabes. 
I karate har vi denne helt unikke adfærd, der udviser 
respekt ved hjælp af buk og en rimelig kontrol af følelser. 
Det skal indøves allerede fra U10, da man til kampe 
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Spændingsregulering i konkurrence
På ATK trappens første hovedtrin ”TRIVSEL” lærte 
kæmperen, hvordan spændingsreguleringen blev brugt 
i hverdagen. Det var en naturlig del af den formelle start 
og afslutning ved hjælp af den siddende position ”seiza”. 
På dette hovedtrin skal træneren lære kæmperen at 
spændingsregulere til konkurrencen. Det går godt i 
spænd med rutinerne - både i dagligdagen, men også til 
konkurrencerne.

Ligesom der er tanker, som kan få hovedet på over-
arbejde, så kan kroppen rent fysisk opleve stress. 
Især når det drejer sig om konkurrence og at skulle 
opnå noget. Men det kan også sagtens forekomme i 
hverdagen med alle de ting, en kæmper skal nå, når 
der både skal laves lektier, passes sociale relationer 
og selvfølgelig også trænes. Stress kan med andre ord 
beskrives som en fysisk tilstand, når vi møder krav eller 
udfordringer, vi tvivler på vi kan leve op til.

Stress kan dog i sammenhæng med at præstere være en 
yderst vigtig faktor. Det er netop håndteringen af denne 
stress, der skal tillægges fokus. Der kan opstå forskellige 
følelser i den forbindelse. Det kan variere fra at kroppen 
kan føles tung og træt, benene har svært ved at bevæge 
sig til at det hele dirrer på kæmperen, åndedrættet kører 
hurtigt og det er svært at finde ro.

Mange kæmpere giver udtryk for, at en vis form for 
spænding er nødvendig for at præstere. Kroppen føles 
klar og vågen på den måde. For meget spænding kan 
ødelægge præstationen ved at være alt for overgearet. 
Men for lidt spænding kan fratage lysten og motivationen 
for overhovedet at komme på gulvet. 

Evaluering
Evaluering hænger sammen med målsætning. Ligesom 
målsætninger har en vigtig indflydelse på vores 
motivation, er også vores evaluering af processen vigtig.

Kæmperen skal derfor lære at stoppe op og vurdere/
evaluere et fastsat mål. Når et givent mål er opnået, eller 
en træning er overstået, er det tid til at stille sig selv 
spørgsmål. Hvordan gik det egentlig? Hvad har jeg lært? 
Er jeg blevet dygtigere? Hvad kunne jeg gøre bedre? Og 
hvad skal jeg nu?

Kæmperen skal tilegne sig en evne til at evaluere både 
i sammenhæng med træning, men selvfølgelig også i 
konkurrence. Måden man evaluerer på og hvordan man 
tolker det, man har oplevet, kan være meget forskelligt 
fra person til person. Når jeg ikke når mit mål, er det så 

altid trænerens, dommerens og de andres skyld? Har jeg 
den vinkel, hvad kan jeg så gøre for, at jeg kan forbedre 
mig? Jeg kan desværre også gå i den modsatte retning 
og skyde skylden på mig selv og være ubarmhjertigt 
hård over for mig selv, hvilket kan gå hårdt ud over 
selvtilliden.

HER ER EN ØVELSE TIL 
SPÆNDINGSREGULERING TIL 
KONKURRENCE.
Denne øvelse skal og kan med stor fordel indøves 
allerede hjemme i træningslokalet, inden den 
anvendes til konkurrencen. Således er kæmperen 
allerede forberedt på at det kan ske, og ved hvad 
der skal til.

Træk kæmperen til side. Hvis man skal være i 
opvarmningsområdet, kan det være med til påvirke 
spænding og stressniveau. Prøv derfor at søge 
yderkanten af området, således at man ikke er lige i 
centrum.

Foretag 4-5 dybe vejrtrækninger – ind gennem 
næsen, ”helt ned i maven” og ud gennem munden. 
Dette tager cirka 10 sekunder. 

Øvelsen kan starte stående, såfremt kæmperen er 
meget stresset og overspændt. Efter første tur, lad 
kæmperen sidde ned. Gentag dette til kroppen føles 
passende afspændt.

Husk at der stadig skal være en passende 
spænding.

Har kæmperen lav spænding, er der risiko for 
at motivationen forsvinder. Årsagen kan være 
forskellig. Opgaven kan både synes for svær, eller 
også kan den synes for let. Træneren ser måske 
kæmperen trække sig fra sin konkurrencerutine, og 
er ikke oplagt. Gejsten og glæden skal findes igen.

Kontrol af åndedrættet kan igen få 
kæmperen tilbage på sporet. Der skal dog 
efterfølgende tillægges fysisk bevægelse, og 
opvarmningsprogrammet skal genoptages.
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Det er lige præcis hvordan sejre eller nederlag fortolkes, 
der har stor indflydelse på motivationen. Det er praktisk 
talt umuligt at lave en korrekt og sandfærdig analyse af 
årsagen til sejren eller nederlaget. En måde vi forklarer 
en præstation på behøver jo ikke at være sand. Der er 
nemlig tale om rent subjektive opfattelser. 

Når man forklarer både nederlag og sejre med 
interne årsager, vil det give oplevelsen af, at det 
nytter at træne. 

Derfor skal vi kigge på årsager. Når man kigger på 
vindere og taberes årsagsmønstre, viser det sig, 
at vindere har større tendens til at forklare deres 
præstationer med interne årsager. Det vil sige det kan 
være, at kæmperens evner eller anstrengelser ikke 
har været nok. Tabere har en tendens til at forklare 
nederlag med eksterne faktorer, og skyder skylden på 
modstanderen eller dommeren. Det vil sige man er på 
vej til at fralægge sig ansvaret for det. Men inderst inde 
ved man godt, at nederlaget ikke skyldes dommeren. 
Man var bare ikke god nok denne dag. At skyde skylden 
på andre, at bortforklare og ikke tage ansvar kan trække 
motivationen i en negativ retning.

Empati er vigtigt i evaluering
Det er vigtigt som træner, at man hjælper sin kæmper 
på vej, når evalueringen forgår. Det kan være i træningen 
efter en øvelse, hvor der har været sat et procesmål op, 
eller det kan være til et stævne, hvor kæmperen skulle 
præstere. Når det foregår til en konkurrence er første 
step, at begge (både træner og kæmper) accepterer 
virkeligheden, inden man rent konstruktivt går i gang 
med at evaluere. Kaster man sig over sin kæmper lige 
efter en kamp, kan det give bagslag. Hvis træneren 
skal hjælpe sin kæmper på vej, er det vigtigt, at du selv 
forsøger at sætte dig ind i de følelser, der er i spil, inden 
man blot kommer med løsninger og vej frem til næste 
mål. Det kommer blot til at virke overfladisk.

Er kampen netop vundet og der er relativ kort til næste 
kamp, så kan en hurtig evaluering og feedback imellem 
træner og kæmper være afgørende. Det kan selvfølgelig 
ikke vente til senere på dagen. Evalueringen skal laves 
relativt hurtigt for de elementer, som er vigtige for et 
særligt fokus. 

Står kæmperen med tårer i øjnene over et nederlag, 
er det på ingen måde hensigtsmæssigt at starte 
evalueringen med det samme og begynde at kigge 
fremad. Der handler det om accept af situationen, før 
det kan evalueres. Nogle gange kan der gå timer, endda 

dage, især hvis det er en længe ventet konkurrence og 
man fejler, og kæmperen på ingen måde opnåede det, 
man kom for. 

GODE RÅD TIL EVALUERING 
2-3 specifikke positive ting – Hvad gik godt? Det 
kan både være i forhold til den aftalte plan, men 
også i forhold til den generelle oplevelse. Så kan 
både træner og kæmper få øje på det, der virker, og 
tage det med i næste træning eller kamp. 

1-2 forslag til forbedring – Hvad kunne gøres 
bedre? Hvordan kan dette forbedres til næste gang? 
Det er mere overskueligt at arbejde med få emner, 
og skaber en større mulighed for ændring.

Generel positiv feedback – formuler dig i en god 
tone

Klar til næste trin
Vi har nu været igennem emnet Rutiner, og tog herefter 
et godt tag i ATK gelænderet. Vi kom dybere i arbejdet 
med de mentale færdigheder og værdiarbejdet. 
Rutinerne er vigtige at arbejde videre med, nu når vi 
træder videre til næste hovedtrin.

Vi er nu klar til hovedtrin 3. LIFE SKILLS.
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HOVEDTRIN 3 (U18/U21) - LIFE SKILLS
Indentitet
Hovedtrin 4
(+21 år)

Life skills
Hovedtrin 3 
(U18 - U21)

Rutiner 
Hovedtrin 2
(U14 - U16)

Trivsel
Hovedtrin 1  
(U10 - U12)

Hjertet hamrede derudaf. Det var som om alting stod 
stille. Bare et kort øjeblik. Træneren sad i coachboksen, 
og ”lammet” så til, hvordan hans kæmper vred sig i 
smerte. Kæmperen tog sig til knæet, og lå krampagtigt 
på gulvet. Han havde netop forsøgt at lave et spark til 
kroppen på sin modstander. Men da han trådte tilbage, 
skete der et eller andet, som fik ham til at falde om på 
gulvet. Modstanderen havde dog slet ikke fornemmet 
alvoren i situationen og for frem i samme øjeblik for 
at prøve at score. Dommeren stoppede kampen, og 
kæmperen forsøgte i store smerter at komme på benene 
igen. Lægen var rimeligt hurtigt fremme og kunne godt 
se, at noget var galt. En anelse modvilligt gik lægen dog 
med til at kampen kunne fortsætte. Humpende på et 
ben kom kæmperen tilbage på startpladsen. Kampen 
startede på ny, men forgæves. Han kunne slet ikke støtte 
på det. Knæet var gået i stykker. Korsbåndet var røget. 

Hvad vil du gøre, når du det ene sekund er ”on the top 
of your game” - du er ved at slå en af verdens bedste 
kæmpere, du er i den grad på vej, måske kan du komme 
til et stort mesterskab, alt er muligt, men pludselig i 
næste sekund er følelsen ændret, og alt er taget fra 
dig? Det din hverdag var fyldt med, er øjeblikkeligt 
blevet sat massivt på standby. Og meldingen om at du 
muligvis først om et år kan være med igen, bliver den nye 
virkelighed, du befinder dig i. En virkelighed som er hård. 

Men at virkeligheden kan blive en anden, end det man 
går og drømmer om, kan desværre blive en realitet. 

Det behøver dog ikke at være en pludseligt opstået 
skade, der kan være udfordringen. Det kan være livet 
som helhed, det kan være svært at få til at hænge 
sammen. De mange timers træning, lektier som skal 
laves, manglende tid til at være sammen med vennerne 
eller at blive fravalgt af træneren kan opleves som en alt 
for stor mundfuld.

Hvad skal jeg kunne for at klare livet som atlet?
På dette tredje trin af forbundets sportspsykologiske 
trappe tager vi fat på de udfordringer, livet også byder 
på, inden kæmperen når ud i voksenlivet. Når vi når 
hertil, er kæmperen startet på ungdomslandsholdet, og 
nu handler det om at bygge videre på helheden og ikke 

bare det, der sker i træningslokalet. For her kommer 
der modgang. Ingen kan gå igennem et helt liv uden 
modgang. Og uanset hvor gode rammer, vi faciliterer rent 
fysisk, så skal vi som trænere begynde i højere grad at 
hjælpe kæmperen på vej med at udvikle sine Life Skills.

Life Skills er færdigheder, der er vigtige for at kunne 
håndtere livet som atlet. Det handler om at skabe et liv, 
hvor der er fokus på sport og samtidig plads til et godt 
liv ved siden af. Derudover handler det om at være god til 
at træffe vigtige valg, at udføre sin træning med kvalitet, 
håndtere modgang og få planlagt hverdagen, så det hele 
hænger sammen. Life Skills danner fundamentet for at 
håndtere de endnu højere krav, de unge kæmpere vil 
møde senere i karrieren.

Oversigt på Life Skills:
• Planlægning
• Commitment
• Kontrol og accept
• Selvbevidsthed og modgang

Planlægning
Det handler om at holde styr på dagligdagen, ugen, 
måneden og sæsonen. Det handler om at passe sin 
hverdag, så man sover og spiser ordentligt. Det handler 
om at passe sin skole og sin træning, således at man kan 
holde sit fokus der, hvor man er. 

Dette er en vigtig forudsætning for at kunne gennemføre 
en træning eller en skoledag med høj kvalitet.

Unge kæmpere har brug for hjælp til at lære dette. Og det 
er ikke meningen at det er forældrene eller træneren, som 
skal gøre det for dem. Det er meningen, at man skal lære 
kæmperne det. Hvordan man planlægger en hverdag, 
der er fuld af aktivitet med både skole, træning, lektier 
og venner. En god idé er at sætte tid af til at vise, hvordan 
man selv bruger en kalender, og sætter tid af hver uge 
for at skabe sig et overblik. Tid til at købe ind, lave mad, 
arbejde, lave lektier. Ja Hvordan man klarer ugen.

Det er vigtigt, at træneren her får øje på, at der er andet 
end karate i kæmperens liv. Lektier og sociale aktiviteter 
er også vigtige elementer. Træneren hjælper til med at 
holde fokus på helheden ved at spørge ind til lektier 
og høre om, hvordan dagen er gået, når man mødes til 
træningen. Træneren kan være på forkant med at give 
mulighed for at skære lidt af træningen fra, således at 
det ikke først sker, når kæmperen allerede hænger i 
bremsen, motivationen er nedadgående og stressen er i 
fuldt flor. 
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Planlægning handler dermed også om at kunne 
prioritere. Der kigges på hele ugen, måneden og 
sæsonen, og det skal i samråd med træner og forældre 
læres, hvad der vigtigt for den enkelte. Så kan kæmperen 
både komme velforberedt til træning, lave sine lektier og 
restituere imellem træningerne.

Commitment 
Hvor meget vil du det her?

Selvom der er modgang. Selvom det er ensformigt. 
Selvom det regner. Selvom klokken er 6 om morgenen. 

Commitment handler om at have hjertet med i 
elitetilværelsen. Det handler om at engagere sig fuldt 
ud og føle sig forpligtet over for sig selv og prioritere 
sportskarrieren. 

Det kan være svært, hvis kammeraterne omkring en 
trækker i en anden retning. Det kan endda opleves som 
modstridende, fordi man som person gerne vil give 
sig 100 % til træningen, 100 % til skolen og 100 % til 
vennerne. Det er svært, for alle 3 områder er vigtige. 
At dedikere sig til sin træning er dermed ganske unikt. 
Det at give sig fuldt ud kræver, at man ”committer” sig. 
Hverdagen bygges op omkring sin træning, og man 
begynder at arbejde med, at karate er en del af en selv. 
Det er ikke blot træning mere. Her skal man især læne 
sig op ad sporet værdier. For kæmpere, som er afklaret 
omkring deres motiver og hvad der er vigtigt for dem, 
kan nemmere committe sig.

Træneren kan spotte commitment ved at se kæmpere 
der:
-  Kommer til tiden, er velforberedte og klar til træning
-  Giver sig fuldt ud i træningsøvelserne
-  Spiser ordentligt og passer på sig selv ved at få nok 

søvn
-  Træner ekstra ved siden af

Det er vigtigt, at du som træner italesætter dette, 
således at kæmperne bedre ved, hvad det vil sige i 
praksis at være committet. 

Kontrol og accept 
Nogle ting kan vi styre, andre ting kan vi ikke. Kæmpere 
kan opleves at gå rundt med bekymringer, som de ikke 
kan gøre noget ved. En kæmper med en god forståelse 
for begreberne kontrol og accept ved hvilke faktorer, 
der kan kontrolleres, og sørger for at få fuld kontrol 
over dette. Men samtidig er der også viden om hvilke 
faktorer, der ikke kan kontrolleres, og stræber efter blot 

at acceptere disse vilkår og ikke bruge mental energi på 
dem.

I sammenhæng med dette life-skill, kan træneren med 
fordel læne sig op ad sporet præstations-færdigheder, 
og afsnittet evaluering. For her handler det i høj grad 
om, hvordan man tolker virkeligheden. Hvad er årsagen 
og hvem har skylden? Tal med din kæmper om hvilke 
faktorer, der kan gøres noget ved, og hvilke der ikke 
kan gøres noget ved. Dertil kan der også rettes fokus 
tilbage på rutinerne. Kæmperens rutiner kan være med 
til at styre de faktorer, der kan gøres noget ved, samt 
synliggøre de ting som blot skal accepteres.

Et eksempel på ting/faktorer som kan styres/ikke styres

Det kan vi styre Det kan vi IKKE styre

Min præstation – hvor 
godt kæmper jeg?

Om vi vinder eller taber

Opladning. Får jeg spist 
og sovet nok?

Hvem bliver udtaget

Min egen kampstrategi Konkurrentens strategi

Min klargøring til kamp Coach er syg

Hvor meget træner jeg 
alene

At der kommer svære 
dage

Jeg kæmper fairplay Modstander laver 
skuespil

Fysisk træning Forsinkelser på 
konkurrencedage

Selvbevidsthed og modgang 
Her handler det om at være bedre til at kende sig selv 
og sin krop. Mærke efter hvordan man har det, således 
man kan træffe de rette valg i dagligdagen. Det betyder, 
at der skal bruges tid på at reflekteres over om det er en 
god smerte, er jeg skadet eller syg. Eller hvordan er det 
egentligt, jeg har det. 

Dette life-skill handler også om at møde modgang. Og 
hvordan man møder den. Modgang kan både komme i 
form at blive syg og skadet. Men den kan også komme i 
form af manglende udtagelse, ingen resultater osv. Det 
er set før, at kæmpere er gået fra den ene børneklasse 
til den næste, og resultaterne er fortsat. Men så kommer 
kæmperne i ungdomsklasserne, og nu opleves der 
stilstand. Man kan næsten opleve, at man er ”bagest i 
klassen”.
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Modgang kan ”trænes” i dojoen ved blandt andet at lave 
kampe, hvor dommeren ikke helt er på ens side. For den 
modgang vil man i allerhøjste grad opleve, når kæmperen 
er til stævne, og dommerne ikke vil give point. Når man 
som træner tager dette emne op, handler det om at tale 
om hvordan det er, og lave øvelser som handler om at 
blive bortdømt og ikke få point. Men det må herefter ikke 
stå alene. Træneren skal tale med sine kæmpere om, 
hvordan de oplevede modgangen. Om de oplevede det 
som uretfærdigt, tvivl eller irritation, og hvordan og hvad 
de gjorde for at holde fokus og kæmpe videre. Lykkedes 
det kæmperne at acceptere modgang i kampen, finde 
tilbage til målet og derved kæmpe videre. Eller blev al 
energien brugt på at blive frustreret.

Når modgang i virkeligheden er en krise
Som i den indledende tekst til Life Skills findes modgang 
i forskellige former. En skade, der sætter en kæmper 
uden for konkurrence i en længere periode, kan opleves 
som mere end blot modgang. Måske endda som en 
krise i livet. Skader er desværre en uundgåelig del af 
konkurrencen, og alt afhængig af hvordan kæmperen 
håndterer skadesperioden, kan skaden gøre kæmperen 
mentalt stærkere. Men det modsatte kan også ske. 

Når en kæmper bliver alvorligt skadet, minder deres 
reaktioner om krisesituationer i almindelighed. 
Generelt vil kriser opleves som en voldsom 
belastning, hvor alt bliver kaos. 

Men kriser klinger af. Kæmperen tilpasser sig 
situationen. På enten en god eller dårlig måde. Kriser 
kan vare fra få dage til flere uger. Herefter kan man 
stadig være i en dyb og smertefuld sorg, men krisens 
voldsomme præg ebber ud. 
Når skaden lige er sket, er der især behov for emotionel 
støtte. Der er behov for at der bliver lyttet til kæmperen, 
og kæmperen har behov for at få hjælp til at komme 
sig over chokket af den nye virkelighed, der melder 
sig. I rolige step skal der kigges på skadesprocessen, 
og der skal arbejdes på tilliden til, at man kan vende 
tilbage igen. Denne del af processen kræver sjældent 
professionel hjælp. Det er bedst, hvis forældre, trænere, 
klubkammerater og venner lægger øre til. 

Når de første krisereaktioner er stilnet af, træder 
processen ind i en ny fase. Nu skal kæmperen i gang 
med en rehabiliteringsproces og blive klar til at vende 
tilbage igen. Her er det vigtigt, at klubben og forældrene 
forstår deres nøgleroller i dette. Alt afhængig af hvad 
man har adgang til, så bør man tale sammen om, hvad 
der er mulighed for. Det kan være operation og en 
økonomisk omkostning forbundet med dette. 

Det er vigtigt, at man i denne sammenhæng ikke blot 
kigger på knæet, der skal opereres, men at der ligeledes 
er fokus på personen bagved. Hovedet og kroppen bliver 
desværre ikke altid klar samtidig, og det er vigtigt at 
man løbende vurderer, hvor langt man er i processen. 
Den emotionelle støtte skal forsat være der, og dertil 
kan klubben og træneren give kæmperen meningsfulde 
opgaver, der tydeliggør vejen tilbage. Aktiv deltagelse i 
klublivet vil lette overgangen. 

Hvordan kommer de foregående hovedtrin til 
syne på dette 3. hovedtrin – Life Skills
Trivsel (Hovedtrin 1) for U18 og U21
Når kæmperen trives, opleves han eller hun motiveret og 
fyldt med selvtillid. Der er glæde forbundet med det at 
komme til træning. At stimulere til den gode trivsel kan 
kræve yderligere opmærksomhedspunkter, i takt med 
at vi træder længere op ad ATK trappen. Netop arbejdet 
med Life Skills kan hjælpe godt på vej. Men et særligt 
opmærksomhedspunkt kan være at finde balancen i den 
indre og ydre motivation. For det er vigtigt at have for 
øje, at jo længere vi kommer frem mod verdensklasse, 
jo vigtigere er det at de ydre motivationsfaktorer er 
med. Det er typisk kæmperen, der er drevet af begge 
motivationsfaktorer (både indre og ydre), der når langt i 
elitesport. Konkurrencen er vigtig. Det er en afgørende 
motivation at blive den bedste. Men samtidig vil denne 
type kæmper været drevet af en indre motivation til at 
yde ufatteligt meget for at udvikle sine kompetencer.  

MOTIVATION
- Det er altså ikke særligt motiverende det her. Det 
er altså din opgave som træner at motivere os.
Kæmperen konfronterede sin træner midt i timen. 
Dagen før havde han fået at vide, at han ikke var 
blevet udtaget til VM. Nu var det jo bare træning, 
og hvad skulle det nytte, når man ikke fik lov til at 
repræsentere de danske farver.

I situationer som denne er det vigtigt, at træneren 
tilskynder processen og hjælper kæmperen med at 
holde fokus på egen udvikling. Tal målsætninger og 
påvirk den indre motivation. Det er nu arbejdet med Life 
Skills skal i gang. Især den der hedder modgang. Husk 
at når der udarbejdes nye målsætninger er det vigtigt, at 
kæmperen kommer på banen. Vi ved at det kræver hårdt 
arbejde at nå til tops. For nogen mere end andre. Og 
hvem gider gå det sure arbejde igennem, hvis man ikke 
har taget 100 % ejerskab for det. 
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SELVTILLID
Landstræneren stillede sig op til det sidste møde 
inden afgang til Europamesterskabet. Lokalet var 
fyldt med ungdomskæmpere og forældre.
- Jeg vil gerne have at I skal vide, at vi tager til 
Serbien for at vinde en medalje. Og det bliver en 
af jer, der skal vinde den. Meldingen var klar fra 
landstræneren. Ingen var i tvivl om de forventninger, 
der var med dette ungdomslandshold. Straks efter 
mødet blev landstræneren overrendt af et par 
forældre. 
- Hvordan kan du tillade dig at lægge sådan et stort 
pres på skuldrene af vores børn, udtrykte en af 
forældrene. Det var bestemt ikke ok at sige højt, at 
man forventede dét, mente flere forældre.
Landstræneren tog det til sig og samlede kæmperne 
for at høre deres oplevelse af mødet.
Her var meldingen klar. Endelig var der nogen, som 
troede på dem. Det gav dem et ekstra drive til at 
gøre en indsats.

Følelsen af at blive set af sin træner skal ikke 
underkendes. Selvom kæmperne i disse årgange mere 
og mere skal lære at stå på egne ben, så er der stadig et 
behov for, at de vigtigste personer omkring kæmperen 
anerkender og sætter pris på denne indsats. Ikke bare 
når ting går godt, men også i situationer hvor der er brug 
for støtte. Lige som eksemplet ovenfor. 

Rutiner (Hovedtrin 2) for U18 og U21
For disse årgange kommer det særlige Life Skill 
planlægning i den grad til sin ret, når det drejer sig om 
kæmperens daglige rutiner og om at gøre sig klar til 
træning eller blot være til stede der, hvor kæmperen er. 
Kæmperen har nu også en mere rutineret tilgang til at 
gøre sig klar til stævner og ramme dagen. Derfor kan 
træneren med fordel dykke ned i en lidt mere avanceret 
konkurrencerutine (strategi).

Kæmperen har en del stævneerfaring nu, og det er 
vigtigt at sætte den i spil, når du som træner sætter 
rammerne for udarbejdelsen af denne strategi. Det gøres 
ved at spørge ind til hvad kæmperen tænker og føler 
ved konkurrencen. Der skal være en tillidsfuld relation 
imellem kæmper og træner, før det kan lade sig gøre. Det 
skal være ufarligt at mærke efter. De refleksioner, der 
kommer frem, skal selvfølgelig også med i strategien. 

Strategien beskriver de udfordringer, man møder 
undervejs på stævnedagen, samt de løsninger 
kæmperen kan vælge. Det vil sige der er fokus på det, 
man selv kan kontrollere. Det er selvfølgelig meget 

nemmere sagt end gjort. Men at gøre det synligt vil gøre 
det nemmere for den enkelte at håndtere og acceptere 
en usikker indre tilstand, som kan gå i gang. Samtidig 
kan den være med til at holde fokus på løsning af 
opgaven. Strategien skal ses i sammenhæng med Ram 
dagen-strategien. Det er dog vigtigt, at der tales om 
dette inden konkurrencedagen og inden den konkrete 
opgave for modstander bliver synlig. Det vil skabe for 
mange fokuspunkter på én gang. 

Nedenstående er et eksempel udarbejdet af en gruppe 
af kumitelandsholdskæmpere inden afgang til et U21 
mesterskab. Fælles fandt de flere udfordringer og 
sammen gav de hinanden gode indspark til løsninger. 

Denne konkurrencestrategi hjalp dem til at føle sig mere 
forberedte inden ankomst til mesterskabet. Oplevelsen 
var, at de nærmest havde set udfordringerne inden de 
opstod og havde taget stilling til, hvordan de skulle løses.

Eksemplet kan selvfølgelig udarbejdes til begge 
discipliner.
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Konkurrencestrategi (opgave, udfordringer og løsninger)
OPGAVE UDFORDRINGER LØSNINGER
Jetlag Overtræt – kan ikke sove

Ugidelig – mangler motivation
Vend døgnet – vær OBS på din rytme og dine rutiner

Lodtrækning Alle de bedste er i min pulje Forbered dig på det værste. Du laver den bedste plan 
med din coach

Varme Dehydrering Drik rigeligt med vand. Hold øje med din 
værelsesmakker

Holde fokus Nyheder hjemmefra
Lektier
Manglende opbakning
De andre er færdige med VM

Vær til stede der, hvor du er. Ting som sker i DK, kan 
du ikke gøre noget ved
Få aftaler på plads
Respekter dine holdkammerater

Vejning For meget/lidt
Kaos i vejningsrummet

Styr på vægt hjemmefra. Spis og drik korrekt
Ro på og god udstråling

Opvarmning Skader
For lang opvarmning
Klassen starter før tid (-varm)

Rolig start – vent på varmen kommer
Tilpas tiden
Klar til at ændre program

Ødelægge udstyr Makker har reserve-Gi & udstyrstaske

Frygt for ikke at være der til opkald
Frygt for makker er væk
Frygt for at tænding mangler
Kort er væk

Coach og makker aftaler

Træt/uoplagt Spise & drikke undervejs
Hive sig op
Makker/coachopmuntring

Coaching Coach er væk Kæmper alligevel – Gameplan klar

Line-up Glemt udstyr Makker klar

Inden første 
kamp

Kold
Nervøsitet
Nerver koger over

Holde sig i gang
Coachopmuntring 
Åndedræt

Lige inden første 
kamp

Knald eller fald
Hvis jeg taber

Hold fokus på hvad du skal (plan)

I kampen Tabe hoved ved bagud og advarsler
Miste modet 
Holde en føring – ”fryser”

Holde overblik, se tavle
Klar fra start
Bliv ved

Planen virker ikke. Ingen point Initiativ – udstråling og kreativitet
Omstilling (coach hjælper)

Ødelagt udstyr
Skadet (evt. flækket øjenbryn)

Reserve-Gi & udstyrstaske (makker)
Restituere i lægepausen. Fald til ro hvis man skal sys. 
Coachopmuntring.

Imellem kampene Tørst
Skifte udstyr – væk?

Masser af vand med i tasken – fra starten.
Faste pladser til udstyr
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Inden vi træder videre op til næste trin, skal vi kigge på 
de forstærkende spor. 

Når jeg læner mig op ad ATK-trappens 
gelænder (de 3 spor)

Trivsel
Hovedtrin 1 

Rutiner 
Hovedtrin 2

Life skills
Hovedtrin 3

Indentitet
Hovedtrin 4

Spor 1 - V
ærdier og kultur

Spor 2 - S
ociale fæ

rdigheder

Spor 3 - P
ræ

stationsfæ
rdigheder

U10 - U12

U14 - U16

U18 - U21

+21 år

Værdier og Kultur (Spor 1)

SPOR 1 Værdier og kultur

Hovedtrin 3 
(U18-U21)

Kæmperens egne værdier

På foregående hovedtrin af ATK trappen introducerede 
træneren arbejdet med værdier. Dette blev gjort 
igennem et eller flere holdmøder, og sammen fandt 
alle frem til, hvad der er vigtigt, når man træner og er til 
konkurrence. Årgangene er nu på dette trin i en særlig 
sårbar periode. Det er her, der sker svære transitioner. 
Der er et skift fra folkeskolen til ungdomsuddannelse 
eller erhvervsuddannelse, og i slutperioden er der igen 
et svært skift. For nu er ungdomsuddannelsen slut, og 
voksenlivet begynder for alvor at kigge frem. 

Kæmperens egne værdier
Vi er nu nået op i en alder, hvor kæmperen er begyndt at 
danne sit voksenliv. Han eller hun har uden tvivl længe 
dannet sig et indtryk af, hvad der er afgørende for, 
hvordan livet skal være. Værdier som respekt, disciplin 
og ydmyghed har været en del af tilværelsen i mange år. 
Men tidspunktet er inde til i langt højere grad at danne 
sig et billede af, hvem man er som person og hvilken 
adfærd, der skal kendetegne en. 

Trænerens rolle i denne sammenhæng er at være 
vejleder i det omfang, træneren selv ønsker det. 
Kæmperen skal selv mærke efter og træffe egne 
beslutninger om, hvad der vigtigt for ham eller hende. At 
vælge en forsat vej mod en seniorkarriere for trænerens 
eller forældrene skyld resulterer kun i skuffelse. Vejen 
til verdensklasse er ikke for alle. Til hjælp for træneren 
er det en god idé at besøge kapitlet om Dual Career. Her 
kan findes information og vejledning til de udfordringer, 

kæmperen står foran i forbindelse med valg af 
uddannelse. Ydermere kan arbejdet med dette ATK trins 
hovedemne ”Life Skills” give klare indikationer om hvilken 
vej, vinden bærer kæmperen hen. 

De værdier, der nu vil tone frem, vil danne en ramme for 
den identitet, man ønsker at skabe. Hvad identitet er og 
hvordan man griber det an, tager vi endnu mere fat på i 
sidste hovedtrin på den sportspsykologiske trappe.

Sociale Færdigheder (Spor 2)

SPOR 2 Sociale Færdigheder

Hovedtrin 3 
(U18-U21)

Vidensdele og søge hjælp

Vidensdele og søge hjælp
En del af den effektive kommunikation og nøgle til det 
gode samarbejde handler om at vidensdele. Det er en 
god idé at begynde at lære sine kæmpere at åbne op 
for sine holdkammerarter og dele erfaringer sammen. 
Når man dyrker sin sport på eliteplan, kan det være 
meget selvcentreret, og man kan få den tanke, at 
holdkammeraterne blot er konkurrenter. De vil holde 
kortene tæt på kroppen, så de ikke gør de andre bedre. 
Men undersøgelser viser, at i succesfulde talentmiljøer 
deler man viden. Det gælder både trænerne imellem og 
kæmperne imellem. Her forstår man, at jo bedre mine 
træningskammerater er, jo bedre bliver jeg selv.

Et skridt videre ind i det gode samarbejde er at turde 
spørge om hjælp. Mange kæmpere afventer blot 
deres træners anvisninger, men har måske brug for 
at få forklaret øvelserne eller formålet igen. Andre 
kæmpere forventer måske ligefrem blot at blive trænet, 
og bliver desværre på den måde måske tilsidesat, da 
adfærden kan tolkes som værende mindre dedikeret. 
Kæmperne risikerer dermed at blive gæster i deres 
egen udvikling og formår ikke at tage et 100 % ejerskab, 
som det kræves i takt med at man bevæger sig imod 
verdensklassetoppen.

Præstationsfærdigheder (Spor 3)

SPOR 3 Præstationsfærdigheder

Hovedtrin 3 
(U18-U21)

Indre dialog
Avanceret visualisering
Procesmål og resultatmål

Mange kæmpere tror, at de for at kunne præstere skal 
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gå ind til kampen med en følelse af stor selvtillid og helt 
uden bekymringer. De efterspørger redskaber til at styre 
deres tanker og følelser. Men det kan ikke altid lade sig 
gøre. Tvivl og bekymring er en naturlig og uundgåelig 
del af elitesport. Vores tanker kan nemt få deres eget liv, 
særligt under det pres der forekommer ved konkurrence.

Indre dialog
I ventepositionen lige inden kampen er der ofte meget 
pres på kæmperen. Der kan foregå en indre kamp af 
følelser og tanker. Følelser der bare har lyst til at springe 
ud, og tanker der kan være svære at styre. I denne 
tilstand er det er de færreste, der kan føre en helt normal 
samtale. En samtale med længere sætninger, hvor 
der stadig kan holdes fokus holdes på indholdet. Men 
presset er stort og tiden er knap samtidig med, at der 
sker en masse lige foran en. 

Vores tanker spiller os et puds, når vi går i kamp for 
at opnå ”målet”. Følelserne er i fuldt flor. Det samme 
er den indre dialog. Når vi virkeligt tror på det, kan 
alt lade sig gøre! Men følelserne kan også få os til 
at tænke, at intet er muligt. Selvtilliden kan fare op 
og ned som stemningen i et musikstykke. Vi har vel 
alle oplevet dette. Mere end en gang. Tricket er at 
holde kursen eller få vendt skuden, når det er på vej 
i den gale retning. Det vil sige der skal arbejdes med 
evnen til at holde fokus på det, som kæmperen er i 
gang med.

Det er så svært at styre tankerne. Moderne sports-
psykologi tager udgangspunkt i, at vi sjældent kan styre 
og kontrollere vores tanker og følelser. Tværtimod kan 
en stor indsats for netop at styre vores negative tanker 
og følelser flytte fokus fra den egentlige opgave, som 
er at præstere. Mens der foregår en indre kamp for at 
styre tanker og følelser, passerer den egentlige kamp til 
konkurrencen forbi uden fuldt fokus.

Kæmperen skal øve sig i at være til stede i nuet og 
registrere og acceptere disse tanker og følelser og 
blot vide, at det er helt normalt og ikke kæmpe imod 
dem. Træneren kan fortælle om sine erfaringer, 
således at kæmperen er overbevidst om, at han 
ikke er denne eneste i verden, der oplever dette. 
Kæmperne kan også øve sig i et positivt ordbrug og 
lave konstruktive handlinger, der får flyttet fokus hen 
på den reelle kamp. Vend gerne tilbage til afsnittet om 
”konkurrencestrategien” (opgaver, udfordringer og 
løsninger). Her gives der netop eksempler på situationer, 
der opstår i konkurrencesituationen, og hvad der 

gøres for at imødekomme dem. Et stærkt værktøj til at 
håndtere dette er 3R modellen. Den introduceres på 
næste trin.

Her følger et eksempel på, hvordan den indre dialog 
bliver sat i fuld gang.

”Hey Denmark”, blev der kaldt af den unge gut med 
kamplisten. Den danske kæmper og coachen kiggede på 
ham. Den unge gut var irriteret. Han havde haft travlt hele 
dagen med at løbe frem og tilbage imellem kamparenaen 
og waiting area for at finde de kæmpere, som skulle ind 
næste gang. Der var ikke meget overskud at spore i hans 
adfærd. (Waiting Area er det område, hvor kæmperne gør 
deres sidste klargøring og holder sig klar, inden de skal 
ind). 

Området lå skjult for de højtråbende publikummer ved 
hjælp af et kæmpestort sort gardin, som hang fra loft 
til gulv i den ene ende af den enorme sportshal. Det var 
skjult for alle, at bag dette høje gardin, var der et stort 
virvar af kæmpere, som gjorde sig klar til deres kampe, 
eller også havde de været på, og nu sad med tårer i 
øjnene og forsøgte at bearbejde deres nederlag. 

Den danske kæmper havde sammen med sin coach 
indfundet sig i gardinets åbning ind til kamparenaen. Det 
samme havde modstanderen. Hele indgangsområdet var 
dog fyldt med andre nysgerrige kæmpere og coaches, 
som alle lige ville kigge ind for at følge med i, hvad der 
skete. Alle stod klods op af hinanden, for der var ikke 
megen plads. ”Endelig”, tænkte den unge gut med 
kamplisten. ”Nu kan jeg føre dem ind til stolene”.  

Da de fik mast sig igennem, blev kæmperne mødt af 
en fantastisk stemning. Selvom der var kampe på alle 
arealer, var det pludselig som at komme i centrum. Der 
var lige pludselig plads til at bevæge sig, uden at nogen 
stod og skubbede til en. Alle kunne se en. ”Fås det meget 
større?” tænkte den danske kæmper for sig selv, imens 
de gik ind mod deres kampareal. 

Stolene, kæmperne skulle sidde på, var placeret få meter 
fra arealet, hvor deres kamp skulle foregå. Her blev de 
mødt af en dommer i jakkesæt, som kontrollerede dem 
punktligt for korrekt påklædning og beskyttelsesudstyr. 
Efter strenge instrukser fik kæmperne at vide, at de 
skulle sidde og forholde sig helt rolige, indtil de skulle 
kæmpe. For kæmperne måtte ikke flytte sig. Så var 
der styr på dem, og det så pænt ud. Publikum skulle jo 
uforstyrret kunne se på kampene, der var i gang.  
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Tankerne for rundt i hovedet på den danske kæmper. 
”Jeg skal lige finde mig selv i det her”. Han prøvede at 
fange den rigtige spænding. Han mærkede, hvordan 
følelserne brusede inde i ham. Få meter fra ham, sad 
hans modstander med et fastlåst blik på arealet.  

”Han ser stærk ud, men hvorfor sidder han bare der og 
stirrer lige ud i luften” tænkte han for sig selv.

Pludselig begyndte hukommelsen at sende billeder forbi 
nethinden af tidligere kampe. Så kom der tanker om 
planen. ”Hvordan var det nu vi havde aftalt, at opgaven 
skulle løses”. Det var svært at holde fokus. Samtidig 
jog et sug i maven. Følelsen grænsede fra at være 
spændende til at være et vågent mareridt. Men virkeligt 
var det. For få meter fra ham sad modstanderen, og om 
lidt skulle de kæmpe.

Det var svært at sidde stille. Den danske kæmper sad 
uroligt på stolen og lænede sig frem og tilbage. Blikket 
faldt på scoreboardet og uret. ”Hvornår kommer jeg 
i gang?” utålmodigheden begyndte at stråle ud af 
danskeren.

Coachen, som sad lige ved siden af, drejede hovedet og 
betragtede kort sin kæmper. Det så ud som om hans 
kæmper holdt vejret, og han var helt hvid i hovedet. Det 
lignede, at de sad på kanten af en 10 meter vippe, og 
skulle til at springe ud i et åbent hav. 

- Hey du, træk vejret, sagde coachen og lænede sig ind 
til sin kæmper. Lad os lige vende igen, hvordan du løser 
opgaven. 

Avanceret visualisering
Det giver mening at bruge visualiseringsværktøjet i 
forbindelse med forberedelse til et mesterskab. Det kan 
eventuelt være som afslutning på en træningscamp, og 
ved hjælp af visualisering tager man kæmperne ”frem i 
tiden”, og får dem til at sætte sig ind i, hvad der konkret 
kommer til at foregå. Dette skaber ro hos kæmperne. 
Øvelsen kan også få kæmperen til at blive klarere på 
deres målsætning.

Det kræver noget erfaring som træner at lave denne 
visualisering. Træneren skal fremstå med en levende 
oplæsning, når det foregår. For det foregår som en 
fortælling, og med en stærk indlevelse læser træneren 
op, imens kæmperne sidder afslappet op af væggen med 
øjnene lukkede.

I det efterfølgende finder du et eksempel til inspiration 
på en oplæsningstekst til kumitekæmpere. Enkelte ord 
kunne byttes ud, og så vil den ligeledes kunne bruges til 
Kata.

Mesterskabsvisualisering
Vores pre-camp er slut nu. Vi har trænet hårdt og i mange 
timer. Det er tid til at tage afsted. Det betyder også, at 
tiden er inde til at beslutte, hvad I hver især vil have ud 
af mesterskabet. Hvad vil du være tilfreds med og glad 
for, når du tager hjemad, når det hele er slut? Så lad os 
sammen starte med at søge svaret på: Hvorfor tager vi 
afsted. Hvorfor tager du afsted til dette mesterskab? Det 
skal vi hver især have svar på – og det er op til jer!

Forestil dig hallen. Du står på tilskuerrækkerne og kigger 
ud over kamparealerne. 

Ved første øjekast ser man de mange blå og røde måtter 
ligge fuldstændig lige, som er de rettet ind til højre. Der 
er masser af mennesker på tilskuerrækkerne, og der er 
kæmpere på alle kamparealerne. Det giver dig et stort 
smil på læben. For det er her, at hele Europa er samlet - 
for at kæmpe om titlen om at blive Europamester. Nu er 
det din tur.

Jeg tager min taske og går hen til opvarmningsområdet. 
Er der mange mennesker? Er der larm? Jeg mister lidt 
mit fokus her. Men finder det hurtigt igen. For aftalen er 
på plads med min coach. Jeg varmer op og kører mine 
scoringer. Jeg føler mig klar, og nu er det tid til at gå ud til 
kamparealerne. 

Kampen sættes i gang, og der er masser af sommerfugle 
i maven. Men det gør mig bare endnu mere klar. For jeg 
er klar til at give den alt, hvad jeg overhovedet kan. Jeg 
styrer kampen og spiller spillet. Jeg har overblik og ser 
hvad min modstander gør. Jeg mærker, hvordan kroppen 
arbejder. Kroppen spænder og jeg laver min allerbedste 
teknik. Perfekt det lykkes. Planen lykkes. Jeg scorer. 
Jeg vinder – for MIN TEKNIK ER HURTIGST og min plan er 
bedst!

Jeg vil fortsætte med at gøre det her. Jeg ved, at jeg 
sagtens kan være med. Jeg har den her følelse af, at jeg 
faktisk fortjener at være her. Så jeg vil være hér, og ingen 
andre steder. 

– Se det går godt, jeg kan bare nyde det bagefter. 

Hvorfor var det så, at jeg skulle til EM? For at opleve det 
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her megasus? For at blive Europamester? For at vinde 
en medalje? For at blive dygtigere til karate? For at være 
sammen med vennerne?

Hvad vil jeg allermest?
Jeg skal søge svaret nu. Hvad vil jeg allermest? Mærk 
efter. 

Lige om lidt er det hele overstået. Jeg vil gribe min 
chance. Den ligger lige der. Lige foran mig. 

Jeg tager den. Jeg tvivler ikke. Jeg stopper ikke op og 
tøver. Jeg går efter det, jeg vil. 100 %. 

Jeg er modig og ser min frygt i øjnene.

Det er ikke bare et spørgsmål om noget, jeg kan. Det her 
er noget, jeg vil, noget jeg skal – Det er NOGET Jeg ER!

Træk vejret dybt. Helt ned. Ind igennem næsen, ned 
i maven. Hold den lidt, og ånd roligt ud. Og svar på 
spørgsmålet. Hvad vil jeg allermest?

Når du har fundet dit svar, så kom til dig selv og sæt dig 
op og hold fast i den tanke og i din følelse.

Proces og resultatmål
Kæmperen skal fortsætte sit arbejde med målsætninger 
i både træning og konkurrence. Det er en helt central 
færdighed, man som eliteatlet skal kunne mestre. 

I disse årgange arbejdes der både med procesmål og 
resultatmål. Procesmål er stadig vigtige at have med.
Når unge kæmpere fortsat fokuserer på deres egen 
udvikling, skaber det en stærk indre drivkraft. Også 
selvom der er modgang, og eksempelvis når resultaterne 
udebliver.

Nogen kunne måske have haft tilbøjelighed til at 
tænke, jeg er nået så langt, og bare det i sig selv 
er så flot gået. Jeg kunne sagtens være tilfreds. 
Men jeg kan tydeligt huske, at jeg lige inden finalen 
virkelig fandt følelsen frem, der handlede om - jeg 
ville vinde. Jeg havde brugt så mange timer, knoklet 
hårdt og blevet ved, hvor andre har givet op, taget 
til træning og konkurrence, hvor andre ville holde 
fri. Selvfølgelig ville jeg ved vejs ende gøre arbejdet 
færdigt. 

I elitesport kan vi dog ikke komme udenom 
resultatmålet. 

Det er her, drømmene findes. Et resultatmål kan give 
energi og et helt særligt drive, men kun hvis det er 
attraktivt og realistisk. At opnå et resultatmål er dog 
afhængigt af andre og at være bedre end andre. Til 
konkurrencen er det afhængigt af modstandere, 
dommere osv. Det betyder, at det sætte et resultatmål 
kan være mere et gæt, end det er noget en kæmper 
kan forvente. Det betyder samtidig, at det er vigtigt, 
at kæmperen ikke hænger alt op på sit resultat, for så 
mister man sit drive og sin energi, hvis det udebliver. 
Derfor er det vigtigt, at der er en god balance i at sætte 
procesmål og resultatmål.

Når man laver sin målsætning
Fremgangsmåden, når kæmperen udarbejder en 
målsætning, er på samme måde, som da det blev 
introduceret på allerførste ATK trin. Men kæmperen 
befinder sig nu i en årgang, hvor de mål, som bliver sat 
op, bliver mere og mere personificerede. Kigger træneren 
med karate-øjne på kæmperen, så drejer det sig ikke så 
meget om pensum længere, men mere den personlige 
stil, der skal fremelskes. Det betyder, at der eksempelvis 
ikke blot kigges på den næste kata, der skal læres. Men 
de ting, som kæmperen allerede har lært, hvordan bliver 
disse forbedret eller taktiske punkter i kamp. Og dette 
gøres til målet.

Det kræver mere af både træner og kæmper, da der 
specifikt skal kigges på den enkelte. Til dette kan man 
benytte sig af videoanalyse, og igennem samtaler finder 
man frem til målet. 

Når der udarbejdes målsætninger, kan der tages 
udgangspunkt i begrebet ”smart-mål”. Ordet Smart 
er et akronym bestående af 5 ord: Specifikt, Målbart, 
Accepteret, Realistisk og Tidsbestemt. På næste side er 
vist en fremgangsmåde til at udarbejde sin målsætning.
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Sådan arbejder vi med S.M.A.R.T mål
VEJEN TIL DEN GODE MÅLSÆTNING

S

1) Den store overskrift
Stop op. Søg inspiration. Det skal starte et bål inde i dig.
Jeg vil stå knivskarpt eller jeg vil føle mig stærk eller jeg vil være en bedre sparker.
Eller vælg noget helt andet…

2) Vær mere præcis og konkret (SPECIFIK)
Hvordan ser det ud, når du er en bedre sparker? Hvad vil det sige at stå knivskarpt? Hvordan ser det ud – det 
DU har valgt?

M

3) Hvordan måler jeg det? (MÅLBART)
At være en bedre sparker kunne betyde: Jeg udfører mit spark så hurtigt, jeg kan. Min fod kommer helt op ved 
siden af min makkers hoved, og jeg har god balance. På en skala fra 1-10 er 1, når jeg ikke kommer op og er 
ved at falde, og 10 når jeg er i balance, lynhurtig og markering er tæt. Lige nu er jeg ofte på 3. Jeg vil gerne op 
på en 7’er.

A

4) Hvorfor er lige præcis det mål vigtigt for dig? (ATTRAKTIVT)
At opnå et mål kræver hårdt arbejde. Det skal gøres, selvom man er træt. Eksempelvis:
Hvorfor du har valgt, som du har gjort?
Jeg vil lære denne teknik eller opnå denne fysiske form, så jeg kan bestå min graduering.
Hvorfor vil du det?
Fordi jeg gerne vil prøve at blive så dygtig som overhovedet muligt.
Hvorfor er det vigtigt for dig?
Jeg føler virkelig stor glæde, når jeg udfordrer mig selv og dygtiggør mig.
Dette skal du ikke skrive ned, blot have en snak med en holdkammerat, forældre eller træner.

R 5) Næste skridt – Kan det overhovedet lade sig gøre? (REALISTISK)
Tænker du, at målet først kan indfries langt ude i fremtiden, bør du dele det op i mindre delmål. Det er lige som 
en trappe. Er det svært at se helt op til enden, så start længere nede. Der hvor trappen er lige og du kan se 
til første repos. Vend tilbage til step 1, 2 og 3. Kan det her lade sig gøre? Hvis svaret er ja, så træder vi op på 
næste trin.
Dette skal du ikke skrive ned, blot have en snak med en holdkammerat, forældre eller træner.

T 6) Hvornår er jeg i mål? (TIDSBESTEMT)

7) Planlægning – når målet er sat
Du begynder sådan (eksempelvis): Jeg vil være en bedre sparker, det betyder: Mandag, onsdag og fredag 
arbejder jeg hjemme med min smidighed. Jeg varmer op med nogle svingspark, dernæst laver jeg 50 spark 
med hvert ben, arbejder med spagat i 2 minutter på hvert ben og til sidst split i 5 minutter. Til træning har jeg 
fokus på mine ben i duellerne og i kampene. Det betyder, at jeg sparker mere end jeg slår.

Notér alle de dage ned, hvor du laver din egen træning. Kryds af når du har gjort det.

8) Evaluering
VÆR TÅLMODIG. For det tager tid at blive dygtigere. Der skal mange gentagelser til. Hold planen i mindst 3 uger 
før noget ændres.
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Vi står nu klar til at træde op på ATK trappens allersidste 
trin. Hovedtrin 4. Dette omhandler identitet.

TRÆNINGSMÅL FOR SÆSONEN
Når du udfylder – husk at følge ”vejen til den gode målsætning”

NAVN:           

TEKNISK/ TAKTISK MÅL:
DEN STORE OVERSKRIFT (nr. 
1)

BESKRIVELSE (Hvordan ser det ud? se nr. 2 og 3):

STATUS LIGE NU
SKALA FRA 1-10

(Se nr. 3) DATO:

ØNSKET STATUS
SKALA FRA 1-10

(Se nr. 3) DATO (se nr. 6):

MIT MÅL LYKKES
(SÆT RING OM) JA NEJ
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HOVEDTRIN 4 (+21 ÅR) - IDENTITET

Indentitet
Hovedtrin 4
(+21 år)

Life skills
Hovedtrin 3 
(U18 - U21)

Rutiner 
Hovedtrin 2
(U14 - U16)

Trivsel
Hovedtrin 1  
(U10 - U12)

Der findes disse helt særlige mennesker, som drømmer 
stort. Drømmer stort om at blive verdens bedste. Også i 
dette forbund. Men hvorfor vil de det? Hvorfor vil et ungt 
menneske vælge at udskyde en karriere eller et job for at 
fortsætte sin jagt på at blive verdensklasseatlet? 

Det er en rejse med helt unikke og fantastiske 
muligheder, men samtidig også en rejse der giver udsigt 
til frustrationer, store fravalg og usikre tilstande. Ville du 
vælge dette? Måske, måske ikke. 

Når man kigger på verdensklasseatleter - ikke bare 
almindelige atleter, men verdensklassen, så er der nogle 
ting, som går igen. Denne rejse tiltrækker dem. For dem 
er de konstante udfordringer en ekstrem drivkraft. En 
drivkraft så stærk, at de nedbryder alle de barrierer, der 
står foran dem. Selvom det er en rejse med frustrationer 
og fravalg, er det på ingen måde noget, der kan stoppe 
dem.

Når der skabes verdensklasse, er det et samspil mellem 
flere faktorer, som går op i en højere enhed. Men der 
er en præmis, som bare ikke må overses. En præmis 
der handler om at tilgodese atleten. Så lad os nu starte 
med at være helt ærlige. Det nytter ikke noget at stikke 
blår i øjnene på vores fremtidige generation. De er ikke 
dumme. Så vi kan lige så godt sige det, som det er. Der 
er ikke penge i det, og da slet ikke som i fodbold eller 
håndbold. Det ved de jo godt. 

Vi skal derfor have fat i selve kernen af, hvad der skal 
til, før et ungt menneske i dagens Danmark vil vælge at 
tilsidesætte hvad som helst.

Vi står nu på øverste trin af ATK trappen. Rygsækken 
er nu pakket og fyldt med en masse viden fra de øvrige 
trin. Den får både kæmper og træner så sandelig 
også brug for. En lang, forberedende rejse igennem 
ungdomsårene er slut, og nu starter den næste rejse. 
Rejsen som verdensklasseatlet. Dette trin handler om 
store spørgsmål. Såsom hvem er jeg, hvad vil jeg, og 
hvad betyder noget for mig? En kæmper, som kan svare 
på disse spørgsmål, vil være mere villig til at gå svære 
situationer i møde og udvise større udholdenhed ved 
modgang og kriser.

Dette sidste trin er om dem, som både kan og vil. Altså 
disse helt særlige atleter, som kan blive verdensklasse. 

Det handler altid om at vinde
Når vi taler om at vinde, så er det ikke fordi det 
udelukkende drejer sig om at besejre modstandere og 
vinde medaljer. Langt fra. Det at vinde viser kæmperne 
hvor de er, som et pejlemærke i deres proces mod deres 
mål om at blive verdens bedste. 

Dette driver dem. Det er en ustyrlig drivkraft, og 
skal have næring. For disse atleter er det på ingen 
måde nogen hindring at sætte svære og nærmest 
uoverkommelige mål op. Når først målene er sat, er de 
så fikserede på, at uanset hvilken form for modstand og 
hindringer, der vil være, vil de gøre alt i deres magt for at 
overkomme dette.

Som træner er det en stor gave at have med 
kæmpere at gøre, som er så dedikerede. Og det 
er måden, du som træner kommer til at kunne 
håndtere disse vindere, disse atleter, som kommer 
til at afgøre successen for at skabe verdensklasse. 

Allerførst skal vi som trænere dog acceptere, at vi har 
med unge mennesker at gøre, der for længst har indset, 
at de har hele verden for deres fødder. Eller snart så vil 
de. De vil gerne arbejde, for det betaler sig. De vil gerne 
konkurrere for at opnå det, de vil. Det er dem, som 
vil vinde og som vil bruge sporten til at udvikle deres 
potentiale. 

Når du som træner og din kæmper er på dette trin, skal I 
turde tage snakken om, hvorfor man vil vælge denne vej. 
Stil kæmperen spørgsmål:

- Hvorfor er det vigtigt for dig at blive 
verdensklasseatlet?

-  Hvorfor vil du gerne vinde Premier League, et EM eller 
VM?

-  Hvorfor er det, du vil stå der allerøverst på skamlen?

Det kan være rigtig svært for en kæmper og ikke mindst 
træneren at definere, hvorfor man så gerne vil opnå 
dette niveau. Men det er afgørende for den videre rejse 
til verdensklasseniveau, at man er fuldstændig afklaret. 
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Som en af tidens bedste karateatleter Katrine 
Pedersen siger, 
”Det handler for mig om at blive så dygtig som 
overhovedet muligt ved at slå verdens allerdygtigste 
modstandere på den bedst mulige måde”.
- Citat Katrine Pedersen

Når identiteten udfordres
Elitekæmpere kan have en tendens til udelukkende at 
koncentrere sig om sporten. Det er her, man har sine 
venner og sine mål. Men med et ensidigt fokus risikerer 
man at opleve en reel identitetskrise, hvis man f.eks. 
må forlade sporten pga. en skade. Det anbefales, at 
der arbejdes i en retning, hvor der skabes en harmonisk 
identitet. Det handler om life-sport balance, og at 
hele ens identitet ikke kun er hængt op på at være 
elitekæmper. Der skal i lige så høj grad passes studier, 
være kæreste, passes familie osv. 

Life-sport balance betyder, at den personlige identitet er 
bredt ud på flere ”identitets-søjler”. Når der er balance, 
udvikles en harmonisk identitet, hvor det ikke blot er 
den ensporede, sportslige identitet, der dominerer. Vi 
kan tale om identitet i sporten og identitet uden for 
sporten. Kæmperen holder fast i sin personlighed, men 
man tilpasser sig de mennesker, man er sammen med. 
En ensidig identitetsstruktur, hvor kæmperens selvværd 
udelukkende baserer sig på sportslige præstationer, 
kan have uhensigtsmæssige konsekvenser. Selvværd 
er nemlig rettet imod kæmperens identitet. Det betyder, 
at når uheldet er ude og skaden opstår, står kæmperen 
med et meget svært spørgsmål: Hvor meget er jeg værd? 
En krise kan dermed blive en realitet. Består kæmperens 
identitet af flere søjler, så kan selvværdet stadig bæres 
oppe af de andre, selvom den ene søjle er væk (altså 
elitesporten). 

Man holder lettere fast i sit selvværd, når man er i 
life-sport balance.

Hvordan kommer de foregående hovedtrin til 
syne på 4. hovedtrin – Identitet
Alle forrige tre hovedtrin blandes faktisk sammen 
på dette niveau. Kæmperens identitet kommer til 
syne igennem adfærden. For udover at motivation og 
selvtillid er kerneelementer for en god trivsel, er nu også 
dagligdagens rutiner og de indlærte Life Skills ligeledes 
stærkt understøttende for identiteten.

Selvom kæmperen nu befinder sig på en mere 
selvstændig vej end tidligere, er der stadig et stor behov 
for støtte. Især træneren har en stor vejledende rolle.

Når jeg læner mig op ad ATK-trappens 
gelænder  
(de 3 spor)

Trivsel
Hovedtrin 1 

Rutiner 
Hovedtrin 2

Life skills
Hovedtrin 3

Indentitet
Hovedtrin 4

Spor 1 - V
ærdier og kultur

Spor 2 - S
ociale fæ

rdigheder

Spor 3 - P
ræ

stationsfæ
rdigheder

U10 - U12

U14 - U16

U18 - U21

+21 årFor sidste gang skal vi vende de 3 forstærkende spor. 
ATK trappens gelænder. 

Værdier og Kultur (Spor 1)

SPOR 1 Værdier og kultur

Hovedtrin 4 
(+21 år)

Afklaring

Afklaring af kæmperens værdier. En god idé er det at 
genbesøge kæmperens egne værdier. Samme øvelse, 
som kæmperen fik introduceret sammen med holdet, 
kan laves igen og igen. For i takt med at kæmperen bliver 
ældre, opstår der flere ting i livet, som har væsentlig 
større betydning end tidligere. Kæmperen står nu måske 
på egne ben og er flyttet hjemmefra, har job, kæreste og 
er på vej til at danne sig en familie. Holdkammeraterne 
har stadig en vigtig betydning, men de grundlæggende 
værdier for kæmperen kan have ændret sig, og det er 
vigtigt at have dem klart for sig, for at holde retning.

Sociale færdigheder (Spor 2)

SPOR 2 Sociale Færdigheder

Hovedtrin 4 
(+21 år)

Optimering

Optimering af kæmperens sociale færdigheder. Det 
handler fortsat om kommunikation og involvering. 
Endnu mere end før er det vigtigt at gøre sig klart, hvad 
det er man vil. Når kæmperen befinder sig på en vej 
frem mod verdensklasse, er der mange interessenter 
omkring. Det har der for så vidt været hele tiden, men 
der forventes og kræves stadig mere af atleten, og 
denne kommer på banen. Når man lever som atlet, har 
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man mange mennesker i sit liv, som hjælper til. Dermed 
stiller det større krav til effektiv kommunikation/sociale 
færdigheder både mht. til at finde nye eller bevare gamle 
sociale relationer, men også i forhold til at planlægge sit 
liv.

Præstationsfærdigheder (Spor 3)

SPOR 3 Præstationsfærdigheder

Hovedtrin 4 
(+21 år)

Optimering
3 R modellen

Som støtte til udvikling af kæmperens mentale styrke 
i træning og konkurrencer har Team Danmark udviklet 
3R modellen. I konkurrence er kæmperen i risiko for at 
blive ”kapret” af uhensigtsmæssige følelser og tanker. 
Angsten for at fejle kan opstå. Når kæmperen prøver 
at bekæmpe disse tanker, sker der oftest det, at fokus 
mistes på opgaven og målet. Ved at registrere disse 
følelser - det vil sige at blive bevidst om dem og dernæst 
acceptere at de er der, har kæmperen mulighed for at 
rette fokus tilbage på opgaven.
 

Processen i 3R modellen indeholder: 
- Registrer
At registrere de tanker og følelser, der trækker dig væk 
fra opgaven. Når du er under pres i kamp, hvilke typiske 
tanker går igennem hovedet på dig?

- Release
At acceptere de ubehagelige tanker og følelser frem 
for at kæmpe imod dem. Hvad kan du gøre for komme 
tilbage til nuet og skabe afstand til disse tanker, fx 
vejrtrækning

- Refokusér
At rette fokus tilbage på opgaven. Hvad er de tekniske/
taktiske fokuspunkter, som du gerne vil fokusere på?

Du kan som træner hjælpe dine kæmpere med at øve 
sig i at registrere tanker og følelser under træning. Du 
kan bede dem stoppe op undervejs i en øvelse ved 
et bestemt signal og få dem til at bevidstgøre tanken 
lige nu. Forinden har I i fællesskab formuleret simple 
fokuspunkter, som tankerne kan ledes henimod, således 
at man kommer tilbage på sporet igen. 
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SPORTSPSYKOLOGISKE KRAV
Du har nu besteget samtlige trin på den sports-
psykologiske ATK trappe. Alle 4 Hovedtrin. TRIVSEL, 
RUTINER, LIFE SKILLS samt IDENTITET. Vi har haft et 
solidt greb i gelænderet ved hvert af disse hovedtrin. For 
det har forstærket de mentale færdigheder hele vejen 
op. Arbejdet med Værdier og Kultur, Sociale Færdigheder 
og Præstationsfærdigheder er uvurderlige i den 
sportspsykologiske sammenhæng.

Det fører os frem til at kigge på, hvad det egentlig er, 
man skal kunne indfri af krav som verdensklasseatlet, 
når man kigger på det mentale område.  Disse krav kan 
beskrives som de afgørende egenskaber, kæmperen skal 
besidde på dette niveau. 

Samlet set er karakteren for PSYKE 5. Det betyder, 
at den får topkarakter. Dette skyldes, at det at blive 
og være verdensklasse ikke er for alle. Det kræver en 
ekstraordinær tilgang at nå dette niveau. 

Vi kan identificere 7 sportspsykologiske krav, som vi 
anbefaler, at træningen bliver planlagt henimod. 

Life Skills: 5
Det er ikke uden grund, at der er et helt kapitel om netop 
Life Skills. En verdensklasseatlet skal kunne planlægge 
sin tid og vise et over middel engagement. Atleten skal 
kunne have forståelse for, hvad der kan kontrolleres og 
acceptere virkeligheden. Også selvom den ikke altid er, 
som man gerne vil have. Dertil er måden, man håndterer 
modgang, afgørende.

Kommunikation: 4
Atleten kan ikke holde sig for sig selv. Det kan være 
udslagsgivende for flere områder af atletens liv, træning 
og konkurrence, hvordan han kommunikerer, vidensdeler 
og i øvrigt indgår socialt.

Udstråling, udtryk og adfærd: 5
I begge discipliner er måden, kæmperen fremstår 
overbevisende på, af helt afgørende betydning. Det 
vil sige udtryk og udførelse af bevægelser i kata 
eller scoring og forsvar i kumite. Det drejer sig også 
om opførsel igennem etiketten både til træning og 
konkurrence. Udseende og påklædning kan påvirke 
denne udstråling. Endelig er også adfærd over for 
dommere og modstandere helt essentiel. Læs mere om 
dette krav direkte i koncepterne for Kata eller kumite.

Mod: 4
Verdensklasseatleten tør stå frem. Tør satse i svære 
øjeblikke. 

Udarbejdelse af Målsætning: 5
Ambitionerne skal være til stede. At sætte sig et 
dedikeret mål er den altoverskyggende drivkraft.

Evaluering: 4
Når noget er overstået, er det vigtigt at kunne evaluere 
på, hvad der er sket. Hvad der er godt eller hvad der skidt 
skal bruges i udviklingen, når næste step skal tages.

Anvende mentale præstationsfærdigheder: 5
Evnen til at kunne fastholde sit fokus eller genfinde det 
er afgørende. Ofte er atleten påvirket af mange ydre 
omstændigheder. At have evne til at finde tilbage til, hvad 
opgaven er og være fuldstændig klar over, hvad der er 
vigtigt for en selv samt vide hvorfor man gør, som gør 
– udgør en hjørnesten i verdensklasseatletens mentale 
styrke.
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Dual career
Forfatter Allan Kjærsgaard 

Kapitel 9

Der er taget udgangspunkt i Team Danmarks ATK 2.0
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INTRODUKTION TIL DUAL CAREER
Uddannelse og elitesport kan sagtens gå hånd i hånd 
og kan tilmed supplere hinanden. Sideløbende karrierer 
inden for sport og uddannelse defineres som dual 
career. I Danmark har vi i dag gode rammer for en 
succesfuld dual career, hvilket er med til at skabe hele 
idrætsmennesker og vindere på den lange bane. 

Når sport og uddannelse supplerer hinanden, kan 
der opstå synergier, og det bliver muligt at forfølge 
ambitioner inden for begge karrierer. I en undersøgelse 
lavet i 2018 fra Aarhus Universitet viste at af alle danske 
VM og OL medaljevindere i 2016 viste, at uddannelse 
og elitesport havde overraskende gode synergier. Man 
konkluderede faktisk, at de danske topatleter, som selv 
havde valgt at uddanne sig sideløbende med sporten, 
havde præsteret relativt bedre sportsligt ved OL og VM 
end de danske topatleter, som ikke var studerende.

Det viste sig nemlig, at langt over halvdelen af de vundne 
medaljer var blevet vundet af en atlet under uddannelse.

Vi opstiller en række anbefalinger til, hvordan en god 
håndtering af unge atleters uddannelse kan bidrage til en 
holistisk udvikling af atleten, som også gavner sporten. 
Den evidensbaserede viden om effekten af dual career 
vil desuden blive præsenteret for at vise, hvordan sport 
og uddannelse kan være gensidigt komplementerende.

Folkeskole 7-9/10. klasse

Ungdomsuddannelse

Videregående uddannelse

DUAL CAREER KARATE
ALDERSRELATERET TRÆNINGSKONCEPT

FOLKESKOLE 7-9/10. KLASSE
Udfordringer:
• Få nok træning

Muligheder:
• I mange kommuner er der mulighed for at søge om 

optagelse i særlige idrætsklasser

UNGDOMSUDDANNELSE
Udfordringer:
• Mere træning
• Mindre tid til venner
• Har selv ansvar

Muligheder:
• Team Danmark godkendelse
• Kommunal ordning/idrætsordning på uddannelsen 

(mange ungdomsuddannelser har særlige ordninger 
for idrætsudøvere)
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Formålet med dette kapitel er at give trænere og 
andre interessenter indblik i både de muligheder og de 
udfordringer, der er forbundet med dual career, som er 
en del af udviklingen af atleter. 

Et bæredygtigt dual career-koncept kræver, at der 
skabes et samarbejde, som gør det muligt for atleterne 
at nå deres sportslige, uddannelsesmæssige og sociale 
potentialer. Dette samarbejde vil som oftest inkludere 
atletens klub, forbundet, uddannelsesinstitutionen, 
kommunen og eventuelt Team Danmark. Når systemerne 
og rammerne er på plads, giver det ro og balance og 
skaber positiv udvikling.

Uddannelse er en vigtig brik i det talentudviklingsmiljø, 
atleten befinder sig i, og det er vigtigt, at både skolen 
og sporten er med til at skabe rammerne for en optimal 
udvikling, både fysisk, psykisk og socialt; som talentfuld 
atlet og som individ.

HVORFOR UDDANNELSE? 
Et velfungerende miljø er en af de vigtigste komponenter 
i en succesfuld talentudvikling. For at sikre en optimal 
udvikling af talenterne er det vigtigt, at aktørerne i det 
nære miljø inden for sporten, skolen og familien spiller 
sammen og forstår hinanden. 

At opnå en hensigtsmæssig balance mellem livet i 
og uden for sporten kaldes sport-life balance, og er 
essentielt i en langsigtet og bæredygtig talentudvikling.

Her bør træneren og andre ressourcepersoner i det 
sportslige miljø anerkende deres sociale ansvar og bakke 
op om et uddannelsesprojekt for at være med til at sikre 
talenternes forsvarlige udvikling. 

Det er vigtigt at rådgive om en hensigtsmæssig balance 
mellem sport, uddannelse og det sociale liv.

Atleten skal igennem en gradvis proces lære at tage 
ansvar for sin egen karriere – både den sportslige 
og den uddannelsesmæssige. Når atleten når 
ungdomsuddannelsesniveau, bør ansvaret stort set 
ligge hos atleten selv, og forældrene bør være trådt i 
baggrunden.

Når ansvaret ligger hos atleten, betyder det ikke, at det 
omkringliggende miljø ikke bør støtte. Rammerne skal 
være til stede, så atleten selv kan træffe de valg, som 
han/hun mener er bedst for karrieren. Det skal være 
muligt at opsøge hjælp, og nøglepersoner omkring 
atleten bør være til rådighed med vejledning. Men det er 
et vigtigt skridt i selvstændiggørelsen, at atleten bliver 
i stand til at tage ansvar, så forældre eller trænere ikke 
længere er en kontrollerende og styrende instans.

ETABLERING AF PRIORITETER 
De fleste atleter oplever perioder, hvor høje krav inden 
for både uddannelse og sport skaber ubalance og 
stress. Det er derfor vigtigt at vide, hvornår der primært 
skal fokuseres på skolen, og hvornår der primært skal 
fokuseres på sporten. Det kan være svært at holde fuldt 
fokus på begge dele på samme tid. 

Når fleksibiliteten inden for uddannelsen er til stede, 
især ved vigtige konkurrencer, stævner og lignende, er 
det muligt at give sporten den primære prioritet. Her 
skal atleten altså have lov til at fokusere udelukkende 
på sporten. Samtidig er det vigtigt, at man som træner 
også er opmærksom på, hvornår spidsbelastningerne 
inden for uddannelsen opstår. Det kan være relevant at 
skrue ned for forventningerne, træningsmængden og 
-intensiteten, hvis atleten er presset med afleveringer 
eller eksaminer. Fleksibiliteten skal gå begge veje, og 
det er derfor vigtigt, at træneren i samråd med atleten 
og eventuelt skolen kan aftale, hvornår den ene karriere 
periodisk må prioriteres over den anden.

Ingen kan dyrke deres sport eller være fokuseret på 
denne døgnet rundt. Et afbræk med skolearbejde kan 
bidrage til en sportslig pause, hvor skolen også kan 
blive passet. På den måde sender sporten samtidig et 
signal om, at der støttes op om de unge atleters skole og 
uddannelse. Som træner kan du også med fordel tænke 
over, hvordan tid til skoleopgaver med videre kan passes 
ind under sportslige ophold.

Mange atleter oplever, at en uddannelse ved siden 
af sporten giver dem en mere afbalanceret hverdag, 
og at uddannelsen rent faktisk fremmer deres 
sportslige præstationer.

VIDEREGÅENDE UDDANNELSE
Udfordringer:
• Voksenliv
• Flytte hjemmefra
• Job, økonomi
• Familie, kæreste
• Svært skift

Muligheder:
• Dual career Eliteidrætsordninger findes på flere af 

landets store universiteter
• Sabbat år
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EFFEKTEN AF EN DUAL CAREER 
Det er vigtigt, at en eliteatlet tilegner sig en række life 
skills, som kan hjælpe til at håndtere de udfordringer, 
som opstår i dagligdagen og i karrieren både i og uden 
for sporten. Både sport og uddannelse kan bidrage til, at 
atleten lærer og udvikler de vigtige life skills. Se mere om 
disse i det sportspsykologiske kapitel.

En atlet, som mestrer disse life skills, vil være godt 
rustet til at klare de mentale udfordringer, som en 
elitesportskarriere medfører. Derudover kan det også 
styrke den personlige og faglige udvikling inden for 
andre områder, der rækker ud over sporten såsom en 
uddannelse.

Eliteatleters involvering i andre aspekter end sporten 
kan desuden være med til at fastholde dem og give 
dem en længerevarende sportskarriere end de atleter, 
der udelukkende fokuserer på deres sport. En mulig 
forklaring på dette kan være, at de udvikler en mere 
harmonisk identitet, der kan hjælpe i perioder med 
stilstand eller nedgang i sportslige præstationer.

Mulighederne på de forskellige 
uddannelsestrin  
Da ordningerne er under konstant udvikling og desuden 
varierer over de kommunale og lokale strukturer, 
anbefales det altid at undersøge de konkrete muligheder 
hos den relevante uddannelsesinstitution.

FOLKESKOLEN
I de tidlige år i folkeskolen handler det om at sikre 
kvaliteten i idrætsundervisningen og den generelle 
sundhedsprofil for skolen. Den overordnede hensigt 
er at øge børnenes glæde og lyst til fysisk aktivitet og 
bevægelse. 

I udskolingsårene (7.-9./10. klasse) har de fleste 
idrætsskoler oprettet eliteidrætsklasser, hvor unge med 
et særligt idrætstalent samles. Eliteidrætsklasserne 
bidrager til at skabe en bedre sammenhæng i hverdagen 
for unge atleter. Ordningerne varetages kommunalt, og 
det er derfor relevant at tage fat i elitekoordinatoren eller 
idrætskonsulenten i den pågældende kommune for at 
høre nærmere om mulighederne. 

I talentklasser i udskolingen tilstræbes det, at 
afleveringer og lektier bliver afstemt med de unge 
atleters træningspas, samtidig med at fravær forbundet 
med træningslejre og konkurrencer ofte accepteres. Det 
er vigtigt, at træneren har et grundigt indblik i skolens 
krav til atleterne, så disse kan afstemmes med de 

sportslige krav. Det er meget forskelligt, hvordan atleter 
opfatter og håndterer skolearbejdet. Nogle atleter vil 
være konstant udfordret med at klare skoleopgaver, 
mens andre vil være i stand til at klare dem på meget 
kort tid og stadig præstere godt. 

De gode råd i folkeskolen 
Overordnet gælder det for talenter i den danske 
folkeskole, at skolen kommer før sporten. Det er 
derfor en forudsætning for, at konceptet omkring 
eliteidrætsklasserne fungerer, at eleverne kan håndtere 
og prioritere både skolen og sporten. Dette skal 
selvfølgelig ske i tæt samarbejde mellem skole, klub, 
træner og forældre, hvorfor en kontinuerlig dialog mellem 
disse parter er vigtig for at sikre en fælles tilgang.

UNGDOMSUDDANNELSERNE 
Mange ungdomsuddannelser har i dag specielle tilbud 
til atleter. Tilbuddene er som oftest både henvendt 
til atleter, der via Team Danmark har fået en sportslig 
godkendelse, og til atleter der er tilknyttet kommunale 
eliteordninger. I ungdomsuddannelserne finder vi de 
gymnasiale uddannelser (STX, HHX, HTX og HF) og 
erhvervsuddannelserne (EUD og EUX). 

Unge atleter har gode muligheder for at dyrke elitesport 
ved siden af ungdomsuddannelsen.

En lang række kommuner har en række ordninger, der 
kan give atleten fleksible vilkår. Med eller uden Team 
Danmark godkendelse. Mange af disse ordninger på 
ungdomsuddannelserne indebærer et blandet og 
fleksibelt skema. Så kan der tages højde for træninger, 
konkurrencer, afleveringer og lignende. Det anbefales 
at tage fat i kommunens elitekoordinator for at høre 
nærmere om, hvilke muligheder der er. 

Ungdomsuddannelse med en sportslig godkendelse 
En atlet kan få en sportslig godkendelse, hvis atletens 
forbund har en aftale med Team Danmark, og hvis 
atleten opfylder de kriterier, som det pågældende 
forbund og Team Danmark har lavet i fællesskab. 

Team Danmark-godkendelsen giver mulighed 
for forlængede uddannelsesforløb, supplerende 
undervisning og forlænget SU. 

En forlængelse skal give mening for eleven. Det 
er vigtigt, at både uddannelsessted, arbejdsgiver 
(erhvervsuddannelse), træner og evt. andre interessenter 
er med til at udvikle en individuel og fleksibel plan, som 
tager højde for de sportslige forpligtelser. Det er således 
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også vigtigt, at der er forståelse for atletens udfordringer 
og behov. En kontinuerlig dialog mellem parterne er med 
til at sikre et godt uddannelsesforløb.

Transitioner
På ungdomsuddannelsen vil sporten gradvist fylde 
mere og mere. Mange atleter vil enten være tæt på eller 
allerede have nået et højt niveau inden for deres sport, 
og de vil derfor prioritere deres sportslige udvikling 
meget højt. I denne periode gennemgår mange atleter 
også overgangen fra junior til senior, hvilket er en 
krævende transition, som er forbundet med et stort 
frafald fra elitesporten. Planlægning og strukturering er 
vigtige life skills for at kunne håndtere en hverdag med 
så mange forpligtelser. Derfor skal der også sættes tid 
af til afslapning, venner og familie for at tilgodese sociale 
forpligtigelser. Atleten skal kunne have mange bolde 
i luften, men kan ikke have 100 % fokus inden for alle 
områder samtidig. Det er vigtigt at acceptere, at man på 
nogle områder må gå på kompromis.

SABBATÅR OG EN 100 % SPORTSLIG SATSNING 
Team Danmark anerkender, at nogle atleter har brug for 
at sætte alt ind på at prøve deres sportslige talent af i 
en periode. Derfor kan det være relevant at overveje en 
målrettet sportslig satsning med et eller flere sabbatår 
efter ungdomsuddannelsen. 

Det kunne eksempelvis være i forhold til en satsning 
frem mod VM. I en sådan periode kan det for nogle 
være vanskeligt at følge en uddannelse, selv om 
vi generelt anbefaler en vis form for tilknytning til 
studier eller arbejde. Hvis man vil afprøve en tilværelse 
udelukkende med fokus på sporten, kan perioden efter 
en ungdomsuddannelse være den rigtige, da denne ofte 
også kulminerer med transitionen ind i seniorrækkerne, 
hvor træningen intensiveres og konkurrencen bliver 
hårdere. 

En sportslig satsning vil give mere tid til træning, 
restitution og rejser, men det er vigtigt at understrege, 
at man ikke kan træne døgnet rundt, og at mere tid til 
træning ikke nødvendigvis gør atleten bedre.

Det er derfor vigtigt, at beslutningen om en 100 % 
sportslig satsning er velovervejet og giver mening for den 
enkelte.

VIDEREGÅENDE UDDANNELSER
Mulighederne for at kombinere en videregående 
uddannelse med elitesport er gode, men det er en 
krævende tilværelse, og den store frihed stiller krav 

til atletens selvdisciplin. En videregående uddannelse 
kombineret med elitesport kan medføre en stor grad 
af selvstudium. Især det første studieår kræver ofte 
mange ressourcer af atleten, som skal vænne sig til 
studiemiljøet og uddannelsesinstitutionen, og nogle 
skal ovenikøbet flytte for at komme nærmere studiet. 
Samtidig skal atleten træne sine evner i at tænke 
proaktivt med hensyn til kommende konkurrencer og 
træningslejres eventuelle sammenfald med afleveringer 
og eksaminer. Der kan som oftest findes en god løsning, 
og derfor er det vigtigt at have god dialog med sin træner 
og med vejledningen på sin uddannelse. 

At være atlet på en videregående uddannelse adskiller 
sig på mange punkter fra de øvrige uddannelsesniveauer. 
Uddannelserne er som oftest forbundet med en større 
grad af frihed, og det kan derfor være lettere for atleter 
at planlægge og strukturere deres tid. 

SAMMENFATNING 
Det er et højt prioriteret fokusområde hos Team 
Danmark, at der skal være gode muligheder for at 
uddanne sig ved siden af sin elitesport. De tilbud og 
ordninger, der i dag foreligger på uddannelsesområdet, 
øger fleksibiliteten og kan være med til at give atleterne 
en mere sammenhængende hverdag. Når der er balance 
mellem sport og uddannelse, kan ambitionerne inden 
for begge karrierer indfries, hvilket er definitionen på en 
succesfuld dual career. Dette er en krævende tilværelse, 
men med struktur og planlægning kan atleterne få tid til 
det hele og skabe ro og plads til udvikling. 

En dual career kan bidrage til, at atleter udvikler sig 
som idrætsmennesker med en harmonisk identitet. 
En uddannelse udvikler life skills, som også er vigtige 
for at kunne agere hensigtsmæssigt som eliteatlet, 
og samtidig fungerer en uddannelse som et godt 
sikkerhedsnet at falde tilbage på, når sportskarrieren 
slutter.

ANBEFALINGER 
•  Støt op om et uddannelsesprojekt hos den enkelte 

atlet, og tænk i en langsigtet og bæredygtig 
talentudvikling. 

•  Hav et tæt samarbejde med uddannelsens aktører og 
vær opmærksom på vigtige afleveringer og eksaminer. 

•  Juster sportslige forventninger til atleten i 
uddannelsesmæssige spidsbelastninger, og husk at 
fleksibiliteten skal gå begge veje. 
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•  Forsøg at indpasse obligatoriske lektiecaféer under 
sportslige ophold. 

•  Respekter den enkeltes prioriteringer af sport og 
skole, men vær opmærksom på uhensigtsmæssig høj 
prioritering af den ene karriere. 

•  Assister atleten i at finde sin individuelle sport-life 
balance, hvor der er plads til uddannelse, sport og et 
socialt liv. 

•  Lad atleten tage ejerskab over sin egen karriere, men 
giv værktøjer til at han/hun kan søge hjælp. 

•  Stol på at en dual career skaber vindere på den lange 
bane!
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INTRODUKTION TIL FORBUNDETS 
KUMITEKONCEPT DEL 1 - TEKNIK
Det gibbede helt i publikum. Havde man blinket med 
øjnene få splitsekunder forinden, så havde man 
misset denne helt fantastiske teknik. Hallen fyldtes 
med en euforisk stemning, samtidig med at alle fire 
hjørnedommere beslutsomt hev flagene op. Kæmperne 
havde få sekunder forinden bevæget sig afventende 
rundt på gulvet. Det der lignede en sikker afstand til 
hinanden, var lynhurtigt ændret. For ud af ingenting røg 
tempoet i vejret. Uden at blinke reagerede begge med 
et stærkt initiativ og voldsomme udråb. Med en meget 
eksplosiv bevægelse rykkede den blå kæmper tættere 
på den røde kæmper, samtidig med at hans ene ben 
lavede en sparkebevægelse på vej op og frem imod 
modstanderen. Den røde kæmper forsøgte forgæves at 
undgå sparket. Men finten var iværksat, og han kunne 
ikke nå at stoppe det veltilrettelagte spark imod hans 
hoved.

Fascinationen synes ingen ende at tage, når man for 
første gang bliver introduceret for karate. Det er tydeligt 
for enhver, at karate indeholder tekniske færdigheder, 
som udført med kontrol, tempo og tydelig voldsomhed vil 
få de fleste til at måbe. En ny kæmper vil formentlig stå 
med en relativ begrænset viden om det spil, der foregår 
i kampen. Men til gengæld er det tydeligt at se tempoet. 
Øvede kæmpere flytter sig lynhurtigt og smidigt, 
samtidig med de når at reagere prompte med et forsvar 
eller et angreb. 

Tekniske færdigheder er en forudsætning for at blive 
en god karatekæmper. Men hvad betyder det egentlig. 
Tekniske færdigheder - handler det om hvordan det ser 
ud? Hvilke detaljer er vigtige, når vi taler teknik? Hvem 
bestemmer om en teknik er god eller er dårlig? Og 
hvornår skal en kæmper lære hvad?
Det vil dette kapitel i forbundets kumitekoncept give os 
svaret på.

Det er ikke antallet af lærte teknikker, som er afgørende. 
Men det er variationen af de enkelte færdigheder, 
som kan have et afgørende udfald. Det vil sige om en 
kamp bliver til en sejr eller et nederlag. Inden vi dykker 
for dybt i kumiteteknikkens verden, skal det allerførst 
understreges, at den tekniske træning nærmest er 
uadskillelig fra den taktiske træning. Teknikken kan ikke 
stå alene, da der ofte er et taktisk element i spil samtidig. 
Det kan dog betyde, at det kan være teknikken, der står i 
vejen for at løse opgaven.

Kvaliteten af en teknik defineres derfor som værende 
afhængig af, om den enten kan score point eller om den 
kan forsvare. 

Andre kan måske definere det anderledes. Desværre 
handler det måske for nogle trænere i langt højere grad 
om, hvordan teknikken ser ud, end at den skal løse en 
opgave. Det betyder, at der kan blive lagt fokus på nogle 
uhensigtsmæssige områder. Det er en balancegang. 
For det handler i allerhøjeste grad om, hvordan man får 
kampstilling, bevægelse, angrebs- og forsvarsteknik til at 
harmonere. Det vil sige hvordan alle disse tekniske emner 
kommer til at løse en opgave i en konkurrencesituation, 
samtidig med at karatens karakteristika kommer til syne.

Vi vil med dette kapitel om kumiteteknik netop komme 
med anbefalinger til, hvordan man som træner kan 
få teknikkens fokuspunkter i harmoni med form og 
funktion. Kapitlet er inddelt således, at i takt med at 
kæmperens niveau stiger, i samme grad stiger niveauet 
af de tekniske færdigheder. Fuldstændig som et 
traditionelt karatesystem er bygget op. Dette er dog ikke 
funderet i bæltefarver, men i aldersgrupper. For at gøre 
dette mere overskueligt, har vi udarbejdet en ATK-model 
for den tekniske træning. Lad os tage et kig på denne, 
inden vi går i krig med træningen af teknik.
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ATK-trappe for teknisk kumite træning

Basis form
Hovedtrin 1 
(U10 - U12)

Scorings- & forsvarsmetoder
Hovedtrin 2 
(U14 - U16)

Individuel teknik
Hovedtrin 3 
(U18 - U21)

Teknikoptimering
Hovedtrin 4 
(+21 år)

Spor 3 - U
dtry

k & attit
ude

Spor 2 - K
oordinationsfæ

rdigheder

Spor 1 - R
egler

KARATE KUMITE TEKNIK
ATK TRAPPEN

Dansk Karate forbund har udviklet en model for den 
tekniske træning i kumite. Den kan hjælpe kæmpere 
og trænere med at danne sig et godt overblik på 
progressionen af den tekniske træning. Modellen er 
sat op i et ATK-perspektiv. Det vil sige, at den er bygget 
op på baggrund af aldersinddelinger. Den er illustreret 
som en trappe opdelt på 4 hovedtrin. Hvert hovedtrin 
dækker over flere aldersgrupper. Vi har netop valgt at 
gøre aldersgruppeinddelingerne på hvert trin relativt 
brede, da danske karateklubbers normale træningshold 
indeholder mange aldre. Mange har dog også inddelt 
deres træninger i grader og bæltefarver. Men ATK-
modellen læner sig op ad de alderskategorier, der er ved 
konkurrencer, og differentierer ikke ved hjælp af grader. 
Modellen er tænkt således, at kæmperen på 8 år starter 
på nederste trin og har sit primære fokus her frem til 
11-årsalderen. I takt med at man bliver ældre, træder 
man op på næste trin.

Hvert trin indeholder de karatetekniske færdigheder, der 
anbefales at blive trænet i netop i den aldersgruppe. 
Det er meningen, at trænere primært skal lægge 
fokus på de emner, aldersgruppen og ATK-trappens 
trin indeholder. Hvis en træner har et hold med flere 
aldersgrupper og flere niveauer, kan man selvfølgelig 
godt lade sig inspirere af de næste trin. 

Vær opmærksom på at et hovedtrins emne ikke er noget, 
som man efterlader. Man bygger videre på det allerede 
lærte. Det betyder, at det er noget man tager med sig og 
arbejder videre med sammen med næste step. 

ATK trappens gelænder

Basis form
Hovedtrin 1 
(U10 - U12)

Scorings- & forsvarsmetoder
Hovedtrin 2 
(U14 - U16)

Individuel teknik
Hovedtrin 3 
(U18 - U21)

Teknikoptimering
Hovedtrin 4 
(+21 år)

Spor 3 - U
dtry

k & attit
ude

Spor 2 - K
oordinationsfæ

rdigheder

Spor 1 - R
egler

KARATE KUMITE TEKNIK
ATK TRAPPEN

På trappens side er der et tilhørende ”gelænder”. Et 
gelænder som man støtter sig opad, inden man træder 
videre til næste trin. Fuldstændig som når man går 
op ad en trappe. De tekniske færdigheder, kæmperen 
tilegner sig på hvert trin, bliver forstærket og støttet 
netop af ATK-trappens ”gelænder”. Gelænderet på 
kumiteteknikkens ATK trappe består af 3 spor. I 
hvert kapitel for hvert hovedtrin vil vi vende, hvordan 
sporene kan gøre en forskel for tekniktræningen. I det 
efterfølgende er der en kort forklaring på hvert af de 3 
forstærkende spor.

Gelænderets Spor 1 - Regler 
Kumitedisciplinen er en konkurrence med en vinder og 
en taber. WKF har udarbejdet et regelsæt, som beskriver 
hvordan dette afgøres. Vi bruger både reglerne til at 
forstærke vores tekniske færdigheder, men samtidig 
er det utroligt vigtigt, at vi kender reglerne, når vi taler 
kampforståelse. Derfor kommer vi både til at støde på 
dette spor i kapitlet om teknik, men også i det taktiske 
koncept.  

Måden, vi anvender sporet på her i det tekniske, er ikke 
blot fra en trænervinkel. Det er også en forudsætning 
for en stærkere forståelse af, at kæmperne lærer 
dommerperspektivet. Derigennem vil dette spor hjælpe 
os med at forstå, om de tekniske færdigheder, vi tilegner 
os, er inden for reglerne. Med det menes der kriterierne 
for at score point og de forbudte handlinger. 
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Herunder kan du se hvilke emner, der er på spor 1 inden 
for hver aldersgruppe. 

Gelænderets Spor 2 - Koordinationsfærdigheder
Dette spor skal give træneren værktøjer til at forbedre 
kæmperens indlæring af nye teknikker. Som kæmperen 
bliver ældre, vil dette spor være forstærkende til allerede 
lærte teknikker. Det handler blandt andet om, hvordan 
træneren forbedrer sin kæmpers bevægelse, hvordan 
kæmperen kan skabe kontrol over fremdrift mod et 
mål, eller hvordan træneren kan få sin kæmper mere 
smidigt rundt i en overkropsundvigelse. Nøgleord er 
koordinering, kontrol og at styre bevægelser. Det er 
med til at give kæmperen en større kropsbevidsthed. Vi 
vil komme med anbefalinger og inspiration til, hvordan 
kæmperen opnår en længere rækkevidde, en bedre 
balance, og udvikling af øje-hånd-/fodkoordination. Det 
gøres blandt andet ved hjælp af stige- og kegletræning, 
og træning med bolde.

Sporet kunne måske få sit helt eget kapitel, og ville 
sammen med motorik danne fundamentet for de 
tekniske færdigheder. Men vi tager det med i det 
tekniske kapitel for at bruge det som et forstærkende 
hjælpemiddel i udviklingen af de tekniske færdigheder. 
Netop med et fokus på koordination kan det hjælpe, 
at du som træner lettere kan adskille og udvælge de 
elementer, du vurderer dine kæmpere skal træne, for 
herefter at tilrettelægge træningen. 

Vær opmærksom på, at vi selvfølgelig er store 
fortalere for, at man inkorporerer træning af generelle 
koordinationsevner. Med andre ord kroppens 
basistræning. Jo stærkere grundlag at gå ud fra, 
jo bedre. Vi vil dog i sporet primært forholde os til 
den sportsspecifikke koordination. Hvilket også er 
forudsætningen for den gode teknik.

SPOR 2 Koordinationsfærdigheder

Hovedtrin 4 
(+21 år)

Optimering

Hovedtrin 3 
(U18-U21)

Kihon

Hovedtrin 2 
(U14-U16)

Alsidig koordination og Kihon

Hovedtrin 1 
(U10-U12)

Kihon (Kumite specifik grundræning)
Sportens basis
Kroppens basis

Gelænderets Spor 3 - Udtryk & Attitude 
Scoringskriterierne er dog delt op på 2 spor. Det er der en 
helt særlig årsag til. ”Vigorous application” og ”sporting 
attitude” har nemlig fået deres helt eget spor. Det kalder 
vi for spor 3 Udtryk & Attitude.

Kæmperens udtryk og adfærd i forbindelse med 
udførelse af teknik er afgørende i så høj en grad, at man 
kan opleve, at såfremt disse 2 kriterier indfries, vil en 
teknik kunne give score på trods af, at andre kriterier 
udebliver. Derfor har vi valgt at give dette sit eget spor og 
et helt særligt fokus.

Dette spor er virkelig afgørende. For sporet hjælper 
kæmperen til at overbevise dommeren om, at der er 
point. En veludført teknik kan ikke stå alene. Dommerne 
skal overbevises om den potentielle skade, teknikken 
kunne have medført. 

Den tekniske træning af ansigtets udtryk og det høje 
råb sat sammen med en tydelig kraftfuld og tempofyldt 
bevægelse kan med større sandsynlighed få dommerne 
til at bedømme point.

Men et vigtigt fokuspunkt på dette spor er også, at man 
lærer teknisk at fremstå korrekt. Påklædning, udstyr og 
kropsholdning er ikke ubetydelige faktorer, når det drejer 
sig om at opnå en positiv opmærksomhed.

SPOR 1 Regler

Hovedtrin 4 
(+21 år)

Optimering

Hovedtrin 3 
(U18-U21)

Anvende dommervinkel i den tekniske 
træning

Hovedtrin 2 
(U14-U16)

Se point 
De 6 scoringskriterier

Hovedtrin 1 
(U10-U12)

Scoringskriterierne 
Intro til forbudte handlinger (kontakt 
og jogai)
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SPOR 3 Udtryk og Attitude

Hovedtrin 4 
(+21 år)

Udvikling af fighterspirit

Hovedtrin 3 
(U18-U21)

Optimering af en overbevisende 
adfærd

Hovedtrin 2 
(U14-U16)

Voldsomhed og kraftfulde udtryk. 
Kampråbet Kiai, og se mig attitude 
skal times og være i en passende 
grad.

Hovedtrin 1 
(U10-U12)

Kiai – Kampråbet. 
Opførsel, udseende og påklædning 

Dette var en overordnet gennemgang af de 3 
forstærkende spor. Gelænderet til den tekniske ATK-
trappe.

Nu er vi klar til at træde op på første hovedtrin: Basis 
Form. 
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HOVEDTRIN 1 (U10/U12) - BASIS FORM

Basis form
Hovedtrin 1 
(U10 - U12)

KARATE KUMITE TEKNIK
ATK TRAPPEN

Scorings- & forsvarsmetoder
Hovedtrin 2 
(U14 - U16)

Individuel teknik
Hovedtrin 3 
(U18 - U21)

Teknikoptimering
Hovedtrin 4 
(+21 år)

Træneren observerede kæmperens udførelse af et 
slag mod kroppen. Det var som om, at det foregik i 
for mange opdelte bevægelser. Træneren ville gerne 
have kæmperen til at forstå, at det skulle foregå i en 
flydende bevægelse. ”Foden skal placeres lige der, og 
drej din hofte i samme øjeblik, din arm bevæger sig lige 
fremad. Det hele skal følges ad, og din hånd starter hele 
bevægelsen” fortalte træneren. Det ville give teknikken 
en hurtigere start og dermed et tempo, som kunne få 
slaget til at nå modstanderen.

På dette første hovedtrin skal kæmperen tilegne sig 
sit tekniske fundament. Nogle vil være tilbøjelige til at 
sige, at det er det, karatetræningen starter med. Altså 
den tekniske træning. Forbundets ATK anbefaler, at 
man på samme tid støber det taktiske fundament, 
således at kæmperen ved hvad det er, han eller hun 
skal gøre og hvorfor. Det betyder, at i takt med man 
lærer kampstillingen, bevægemåder samt angrebs- og 
forsvarsteknik, sætter man det i spil i duellerne.

Hovedtrinet Basis Form kommer med en anbefaling 
til hvilke grundlæggende teknikker, en kæmper skal 
kunne. Samtidig vil trinet give træneren inspiration til 
fokuspunkter i den tekniske træning. Selvom vi tager 
udgangspunkt i, at kæmperens alder er 8 år, så er det 
vigtigt at pointere, at man ikke efterlader dette trin, men 
tager det med sig. For netop en af de ting, som karate er 
kendt for, er netop hele tiden at vende tilbage til basis. 
Gentagelser er en vigtig ting i karate.

Vi starter allerførst med at tage fat i gelænderet, 
samtidig med vi træder op på første trin. Vi skal 
nemlig have fat i det forstærkende spor, som handler 
om reglerne. Heri findes der en formulering fra 
scoringskriterierne, som giver os et udgangspunkt til, 
hvordan et angreb skal udføres for at give point. Så 
lad os tage hul på den tekniske træning med et kig på, 
hvordan en scoring ”skal” se ud. Altså karateteknikkens 
form.

KARATE-TEKNIKKENS FORM
Udseendet på en scorende teknik er et decideret kriterie, 
der skal opfyldes for at kunne give point. Kriteriet hedder 
blot ”God Form”. Det betyder ikke hvilken kondition, 

en given kæmper har, men formen henfører til, at en 
karateteknik ser ud på en særlig måde. Det betyder, at 
der ikke gives point, såfremt spark eller slag ikke har 
karatens karaktertræk. Selve beskrivelsen i regelsættet 
for scoring er dog relativ sparsom. Det giver ikke en 
præcis og konkret beskrivelse af teknikkernes form. Men 
det er alligevel et godt udgangspunkt.

Det beskrives således:
 - A technique with “Good Form” is said to have 
characteristics conferring probable effectiveness within 
the framework of traditional Karate concepts. 

På dansk kunne man oversætte det således:
 - En teknik med ”god form” forstås sådan, at den 
skal have karaktertræk, som kan sammenlignes med 
øjensynlig effektivitet inden for rammerne af koncepterne 
for traditionel karate. 

Det giver os ikke så meget direkte at forholde os til. 
Forbundets kumitekoncept tolker det således: 

”Teknikken, uanset om det er angreb, forsvar eller 
kampstilling, skal have karaktertræk af teknik anvendt i 
kata. Er det ikke det, bevæger vi os væk fra kriteriet god 
form”. 

Når der trænes teknik, er det i allerhøjeste grad træne-
rens egen fortolkning af, hvordan en teknik skal se ud.

Vi finder en meget rendyrket og formel teknik i 
katadisciplinen. Der er dog nogle hensyn at tage i kumite, 
og derfor skal man være opmærksom på, at en effektiv 
teknik i kata ikke altid er det samme som en effektiv 
teknik i kumite. 

Et meget øjensynligt hensyn at tage er begrebet ”Hiki-
Te”. Hiki-Te betyder tilbagetrækning af hånden. Men 
det bruges også i forbindelse med spark. Hiki-te er 
en meget iøjnefaldende faktor i den tekniske træning 
af angreb. Ved udførelse af teknik i katadisciplinen 
anvendes dette begreb ligesom i kumite. Men angrebs- 
og forsvarsteknikker i kata udføres ofte som teknikker, 
der skal føres igennem. De holdes statisk fremme. 
Dette er ikke hensigtsmæssigt i kumitedisciplinen. Alle 
effektive teknikker udføres derfor med et tilbagetræk 
i arm eller ben, blandt andet for at vise kontrol og for 
at opfylde endnu et scoringskriterie, nemlig kriteriet 
Zanshin. Zanshin betyder forsat opmærksomhed efter 
angreb. Scoringskriteriet vender vi tilbage til i afsnittet 
om reglerne. Altså gelænderet på ATK-trappen.
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Et andet hensyn at tage er modstanderen. En 
modstander som ikke bare vil lade sig score på. Teknisk 
træning skal derfor både have til formål at få en given 
bevægelse til at have en særlig form med helt specielle 
karaktertræk, men samtidig også kunne løse en opgave. 
At der er en modstander at forholde sig til betyder, at 
en kumiteteknik skal være kompetitiv. En kompetitiv 
teknik har netop til formål at løse et situationsafhængigt 
problem på en måde, der tilgodeser funktionelle og 
taktiske elementer. Afhængig af modstander, mål og 
position afgøres teknikkens kvalitet dermed af, hvor godt 
et givent problem løses og ikke alene af dens form.

Vi står dermed med 3 vigtige oplysninger, inden vi går i 
gang med den tekniske karatetræning i kumite.

1.  Det skal ligne traditionel karate.
2.  Alle angreb skal styres med tilbagetræk.
3.  Teknikken skal løse en opgave

ALLE GRUNDLÆGGENDE TEKNIKKER SKAL 
LÆRES PÅ DETTE TRIN
De vigtige oplysninger, vi lige har fået for teknikkens form 
og anvendelse, er vigtige at have med, når tager vi et kig 
på konceptets anbefaling til, hvornår hvilke teknikker skal 
påbegyndes. 

Det er allerførst vigtigt, at trænerne ikke ser forbundets 
kumitekoncept som et pensum. Det er blot en anbefaling. 
Man kan som træner finde inspiration til valget af teknik. 
Selvom karateverdenen er kendt for at have gradueringer 
og grader med bæltefarver, som viser niveau, kunne 
det måske være oplagt, at konceptet fulgte en 
lignende vej. Sådan er det ikke tænkt med forbundets 
koncept. Der er stor respekt for historie og stilarters 
traditionelle retningslinjer, og det er derfor helt op til den 
enkelte klub, hvordan man vil integrere arbejdet med 
kumitedisciplinen.

Når vi taler grundlæggende teknikker, vil vi lige præcisere 
tanken og omfanget bag ordene. For man kan godt 
blive i tvivl om, hvad der konkret henvises til. De 
grundlæggende teknikker refererer til 3 områder:

1) Scoringsteknikker: Dette er angrebsteknik, hvor målet 
er at score point.

2) Kampstilling og bevægelser i stilling.

3) Forsvar: Tekniske færdigheder som anvendes til 
afværgning af angreb

Alle 3 områder beskrives på dette hovedtrin på ATK-
trappen.

De 9 grundlæggende scoringsteknikker
Det tekniske koncept peger på 9 grundlæggende 
scoringsteknikker. De skal medvirke til, at det 
taktiske koncept bliver sat i spil. Udvælgelsen af de 
9 grundlæggende scoringer er ikke ment som en 
endegyldig sandhed, men mere som en guideline til 
de vigtigste scoringer, som en kæmper bør have i sin 
værkstøjskasse. Disse er udvalgt, fordi det er teknikker, 
vi ser anvendt til konkurrencerne i årgangene U10 og 
U12. Vores slutpunkt på hovedtrinet er, at man fra 
en relativ ung alder (U12) både har kendskab til de 
grundlæggende teknikker og kan udføre dem. Det 
betyder, at inden kæmperen træder videre til det næste 
trin af ATK-trappen, så er den tekniske grundpakke på 
plads. 

Alle scoringer er tænkt som enkeltteknikker. Det er som 
at lære alle bogstaverne i alfabetet. Når først vi kan dem, 
begynder arbejdet på de mange forskellige variationer. 
Dette bliver der lagt et større fokus på, når vi træder op 
på næste hovedtrin. Men har kæmperne de tekniske 
færdigheder på plads, kan man selvfølgelig godt starte 
på en introduktion her på hovedtrinet Basisform. 
Scoringerne er sat op i den rækkefølge, man som træner 
kan introducere det for sine kæmpere.

Se eksempler på de 9 grundlæggende scoringsteknikker.
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De 9 SCORINGER 

Bagerste Hånd (Gyaku Tsuki) 

Cirkel Spark (Mawashi Geri) 

Forreste Hånd (Kizami Tsuki) 

Front Spark  
(Mae Geri) 

Omvendt Cirkelspark  
(Ura Mawashi Geri) 

Side Spark  
(Yoko Geri) 

Baglæns Spark  
(Ushiro Geri) 

Fodfejning med opfølgende slag 
 (Ashi Barai + Tsuki) 

Hookfejning med opfølgende slag 
 (Nage Waza + Tsuki) 

1) 2) 

3) 

4) 5) 6) 7) 

8) 9) 
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KAMPSTILLING OG BEVÆGELSE
Man skal lære at kravle, før man kan gå - siger man. I 
teknisk træning betyder det, at en kæmper skal stå godt 
i sin kampstilling for at have et godt udgangspunkt for at 
kunne løse opgaven. Kampstillingen og bevægelsen er 
dermed helt essentiel. 

Når træneren ser på de mange forskellige stillinger, der 
bliver anvendt i både kumite og kata, kan der selvfølgelig 
opstå mange holdninger til, hvordan den optimale 
kampstilling ser ud, og hvordan man skal bevæge sig 
i den. Konceptet anbefaler den kampstilling, som med 
tydelige karaktertræk betegnes med japanske ord 
for Kokutsu Dachi. Det anbefales at dette er basis-

stillingen, og man kan som træner selvfølgelig variere 
kampstillingen herfra.

Denne stilling er valgt på baggrund af de dueller, 
kæmperne skal lære. Disse dueller er et grundelement i 
det taktiske koncept. Her er der blandt andet et hurtigt 
skift imellem angrebs- og forsvarsbevægelser. Det kunne 
eksempelvis være at skifte imellem at angribe med 
forreste hånd til i stedet at skulle sig trække baglæns og 
lave et kontraspark. Dette kan denne kampstilling uden 
at justere for meget i fod- og benplacering. 

Nedenunder ses kampstillingen.
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Bevægelsen i kampstillingen
Samtidig med at kæmperen lærer kampstillingen at 
kende, introduceres også den særlige bevægemåde. For 
kæmperne går jo ikke bare rundt på arealet. De hopper. 
Man kan ofte få spørgsmålet, når kæmperne går i gang 
med at ”positionere” sig foran hinanden. Hvorfor hopper 
de egentligt? For der er lidt særlige kendetegn ved 
bevægemåden.

Der er flere årsager til hoppet. Vi skal allerførst vende 
tilbage til karateformen. Det fremmer muligheden for 
scoring af point, når man starter fra en kampstilling. 
Dermed ikke sagt at man ikke kan score point ved 
nærmest at løbe hen til den anden. Men dommerne bliver 
i allerhøjeste grad påvirket af den måde, kæmperen 
fremstår på. For at kunne bevare stillingens form sættes 
de små hop på, således at man kan bevare eller ændre 
afstanden til modstanderen. 

En anden årsag til hoppet er at skabe forspænding til 
selve afsættet i angrebet. Times bevægelserne, skaber 

hoppene yderligere acceleration. Og jo hurtigere, jo 
bedre.

Bevægelse i sammenhæng med scoringer og forsvar
Alle de nævnte scoringer kan selvfølgelig ikke stå alene. 
Det er ikke blot armens eller benets bevægelse, der alene 
udgør det. Som helhed hænger en scoring sammen med 
en bevægelse fra kampstilling. Disse grundlæggende 
bevægelser skal ligeledes trænes sammen med 
angrebet eller forsvaret.

Vi har 5 grundlæggende bevægelser:

1.  Stemskridt (Forreste fod træder længere frem)
2.  Spring (Forreste fod løftes, og der hoppes frem)
3.  Hælstep (Bageste fod træder ind til forreste fod, og 

hælene ”mødes”)
4.  Løbeskridt (Bageste fod træder forbi forreste fod)
5.  Sidestep (Forreste fod eller bagerste fod træder ud til 

siden)

Samt en kombination af de nævnte bevægelser.

Hvilke angreb til hvilke bevægelser?
I princippet kan alle bevægelser bruges til angreb. 
Men der er nogle bevægelser, som passer bedre end 
andre til en given teknik. Det vigtigste er dog at tage 
udgangspunkt i kæmperens rækkevidde og afstanden 
til målet. For det er nemlig mere et spørgsmål om, hvor 
langt skal man frem og hvor hurtigt.

Forbundets kumitekoncept anbefaler, at man starter 
med at træne bageste hånd sammen med et stemskridt. 
Den forreste hånd trænes både med et stemskridt og en 
springbevægelse. Et spark har en længere rækkevidde, 
og kan sagtens blot udføres fra kampstilling med 
bageste ben. Det kan også udføres med et hælstep. 
Løbeskridt anvendes blandt andet til den teknik, der 
kan omtales som ”flyveren”(også kendt som Oi-tsuki). 
Da løbeskridt foregår over en længere bevægelse, er 
det vigtigt at man har for øje, at begge hænder måske 
kommer i spil. 
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GRUNDLÆGGENDE FORSVAR
Ved første introduktion til forsvar tager træneren fat på 
paraderne. I sammenhæng med at flytte sig væk, når et 
angreb bevæger sig imod kæmperen, har konceptet 3 
grundlæggende parader, som der arbejdes med.

Nedadgående parade imod slag og spark til krop (Ryg og 
mave)

Forreste arms ”dæk”- parade imod slag og spark til 
hoved/ansigt

Overkropsundvigelse med bageste arms krydsparade 
parade imod slag til hoved/ansigt

Forsvar er mere end blot parader, når modstanderen 
angriber
Forsvar handler ikke bare om at blokere eller undvige 
et angreb. Det handler også om at skifte imellem de 
forskellige forsvarsmekanismer, der er. Det vil sige 
at lære at flytte sig, ændre afstand og lave styrende 
bevægelser, således at det bliver sværere for angriberen 
at nå. Derudover handler et forsvar også om at kunne 
omstille sig hurtigt. Kæmperen skal allerede på dette 
trin introduceres for skiftet imellem at forsvare sig for at 
modangribe - og selvfølgelig også modsat.

At angribe kan også være et forsvar. Vi anbefaler først at 
introducere dette på hovedtrin 2. At lave et angreb for at 
ødelægge modstanderens angreb virker svært for børn 
at forstå som et bevidst valg. Hvorfor så ikke bare score 
point? Hvilket jo selvfølgelig også er logisk at tænke. Det 
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ødelæggende forsvar vil vi derfor vente lidt med. Det 
introduceres på hovedtrin 2. Det vil sige, når kæmperen 
er fyldt 12 år. Dette hænger også sammen med måden, 
der arbejdes på i det taktiske koncept. På tilsvarende 
trin i arbejdet med de taktiske dueller handler det i langt 
højere grad om forståelse af at kontrollere modstanderen 
og arbejde med de forskellige forsvarsmetoder. 
Heriblandt netop den ødelæggende forsvarsmetode.

DET GODE VÆRKTØJ TIL TRÆNINGEN  
AF BASIS FORM
Konceptet har nogle idéer til, hvordan træneren kan 
komme i gang med undervisningen af Basis Formen 
på første trin af ATK-trappen. Ét er selvfølgelig at få de 
netop beskrevne elementer med i træningsprogrammet. 
Dvs. de grundlæggende scoringer, kampstilling, 
bevægelse og forsvar. Alle bør indgå som overordnede 
emner, når den tekniske træning tilrettelægges. 

Noget andet er, at du som træner bliver bevidst om 
teknikkernes udførelse, dvs. hvordan du mener helt 
præcis den eller det skal se ud? Og hvordan teknikken 
får den ønskede effekt. Hvis vi vender tilbage til 
beskrivelsen af scoringskriterierne og teknikkens gode 
form, så er der jo ikke en helt konkret eller detaljeret 
beskrivelse af, hvordan en teknik udføres. Så hvad skal 
jeg egentlig holde øje med som træner? Og hvad der 
måske er endnu vigtigere: Hvorfor synes jeg noget er 
forkert eller noget er rigtigt?

Teknikskema – et godt trænerværktøj
Forbundets tekniske koncept indeholder et godt 
værktøj til netop at kunne ”tune” ind på fokusområder 
og bevidstgøre teknikkens form og udførelse. Både for 
kæmper og for træner. Dette er et såkaldt teknikskema. 
 
Det anvendes således, at træneren deler en teknik op 
i forskellige og væsentlige fokuspunkter. Det kan være 
præcision, kontrol, Hiki-te osv. Men det er op til dig som 
træner, hvordan du vil gøre det.

Eksempelvis kan træneren tage fat i scoringen med 
bageste hånd. Hvert fokuspunkt beskriver, hvordan 
det udføres korrekt. Når træningen går i gang, vil det 
ud fra fokuspunkterne være med til at spotte detaljer. 
Hvis et af fokuspunkterne er ”Hiki-te”, gives der mere 
opmærksomhed på armens returbevægelse i forbindelse 
med slaget. I teknikskemaet er der også en kort 
beskrivelse af typiske fejl, som opstår i forbindelse med 
fokuspunktet. Dermed vil træneren have et godt værktøj 
til at finde områder af kæmperens teknik, der giver 
mening at justere. 

Vi har valgt at lave et teknikskema for slaget med 
bageste hånd og et teknikskema for cirkelspark med det 
bageste ben. Det er blot tænkt som inspiration til alle 
trænere. Det er selvfølgelig meget op til den enkelte, hvor 
meget man vil gøre ud af skemaer, og hvilke teknikker 
samt fokuspunkter man vil lægge vægt på. 

Det giver vi et par eksempler på i det følgende. Her er der 
udpeget flere områder træneren kan tage fat i. Men vælg 
max. 3 fokus punkter når der trænes.
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TEKNIKSKEMA: SLAG MED BAGESTE HÅND 
(GYAKU ZUKI/ TSUKI)

Fokuspunkt Beskrivelse Typiske fejl 

1 Fod-, ben-, krops- og 
armposition

Se beskrivelse af kampstilling Arme hænger.
Knæ er strakte.
Krop er drejet, så maven er ”åben”.

2 Slagarmens bevægelse Ramme med lukket hånd (indad 
rotation i arm).
Frem i en lige linje langs krop. 
Startpunkt mave. 

Armen svinges, ”tabes” eller laver 
hammerbevægelse. 

Hoftetwist Rotation fra sidevers til ret og retur 
samtidig med slagarmens bevægelse.

Krop drejet inden stød. 
Dvs. ingen rotation. 

Træd frem  
(Stem-skridt bevægelsen)

Forreste fod træder frem og roterer, til 
den er lineær med retningen samtidigt 
med stødet. Bageste ben roterer indad, 
og foden kommer delvist eller helt op 
på fodballe. 

Man bliver stående på forreste fod. 
Overkrop falder frem. 

Bageste fod træder ud og til siden.

Dækarmens bevægelse Trækkes ind til krop i lodret position og 
frem igen samtidig med slag-armens 
bevægelse.

Dækarmen svinger ud til siden 
eller nedad og åbner den side, den 
dækker for.

3 Hiki-te Tilbagetræk i armen. Helt tilbage til 
siden. Lineært tilbage.

Stødarmen holdes ude. 
Armen trækkes til bryst eller opad. 
Armen ”falder” ned. Albue trækkes 
udad.

Afslutningen Retur i fodbevægelse på begge fødder. 
Udadrotation i bageste fod.

Man bliver på stedet. Kun forreste 
fod rykker tilbage.
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TEKNIKSKEMA: SPARK MED BAGESTE BEN 
(MAWASHI GERI)

Fokuspunkt Beskrivelse Typiske fejl 

1
Fod-, ben-, krops- og 
armposition

Se beskrivelse af kampstilling Arme hænger.
Knæ er strakte.
Krop er drejet, så maven er ”åben”.

2

Twist i overkrop Overkroppen drejer 180 grader. Kroppen trækkes forover

Twist på Standben Udadrotation af standben. Ingen rotation. 
Knæ overstrækkes.
Hæl løftes unødigt. 
Tæer peger fremad.

Sparkebenets 
bevægelse 

Knæet løftes inden benet strækkes til 
spark.
Knæet bøjes igen efter spark.
Underben trækkes retur. 

Benet svinges op, og forspænding i lår 
mangler. 
Benet holdes i strakt position til det 
”lander”.

Sparkefodsposition Der rammes med vristen.
Tæer strækkes helt ud.
Indad rotation af sparkeben.

Der rammes med tæer eller svangen.

Armenes bevægelse Arme starter overkroppens rotation. 
De øger fremdrift, men især også 
stabilitet.

Arme svinger uden kontrol.
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TEKNIKSKEMAET I SPIL I TRÆNINGEN
Med et teknikskema og synlige fokuspunkter kan en 
træner være meget konkret på, hvad der kigges efter, 
når arbejdet på basisformen starter. Det er en fordel 
med øvelser, hvor kæmperen enten skal forholde sig til 
sig selv eller blot til et statisk mål. Når træneren opstiller 
øvelser som disse, giver det kæmperen mulighed for at 
koncentrere sig 100 % om de fokuspunkter, som fremgår 
af teknikskemaet.

Træneren skal dog undervejs gradvist øge 
sværhedsgraden på øvelser, når teknikken trænes. 

For som vi blev gjort opmærksom på, er der 3 vigtige ting 
i forbindelse med den tekniske karatetræning i kumite.

1. Det skal ligne traditionel karate.
2.  Alle angreb skal styres med tilbagetræk.
3.  Teknikken skal løse en opgave.

Punkt 1 og punkt 2 kan trænes godt ved at kæmperen 
blot forholder sig til sig selv. Men punkt 3: ”At teknikken 
skal løse en opgave” betyder jo, at træneren skal sætte 
teknikken i den situation, hvor den er tiltænkt. Her skal 
basisformen også udfordres og udvikles. 

En god måde at udfordre basisformen på er igennem 
dueltræning. Duellerne er aftalte kampsituationer, og 
er et oplagt skridt imod at træne teknikken i sin rette 
kontekst. Duellerne er beskrevet i det taktiske koncept.

I udviklingen af basisformen kan træneren arbejde 
med niveauet af den kompetitive del, men gøre det 
velovervejet. For det er vigtigt at være opmærksom på, 
at omfanget af input kan mindske kvaliteten i arbejdet 
med fokuspunktet. Det kunne eksempelvis være, når 
kæmperen skal forholde sig til afstande, modangreb og 
spillet om ikke at tabe. Hvis hovedformålet med øvelsen 
netop er teknikkens form, og træneren observerer at de 
tekniske fokuspunkter går tabt, kan det være at man skal 
justere i øvelsen.

En trænerudfordring
Når man slår over i dueltræning og frie kampe, kan det 
gå rigtig stærkt. Alle slag- og sparkebevægelser skal 
trækkes tilbage, og derudover kan en modstander måske 
også blokere for udsynet. Blinkes der med øjnene, så når 
træneren måske ikke at se angrebet. Det kan opleves 
at være en udfordring at være helt sikker på, hvad der 
rent faktisk sker. Et stærkt hjælpemiddel hertil er at 
anvende video i træningen, eventuelt ved hjælp af en 
tablet eller mobiltelefonen. Tilrettelæg træninger med 
jævne mellemrum, hvor du som træner kan gå rundt og 
filme kæmpernes udførelser. Det giver et øjeblikkeligt 
og sandfærdigt billede af basisformen, og træneren kan 
med fordel vise det til kæmperen.

Inden vi går videre
Alle elementerne på dette første ATK-hovedtrin er nu 
blevet introduceret. Træningen af Basis Form er godt i 
gang. Men inden vi træder op på næste trin, minder vi 
os selv om, at vi står på ATK-trappen. Her har vi også 
et gelænder, som forstærker vores vej frem mod det 
øverste trin. Lad os tage et kig på det og se, hvordan vi 
kan bruge ”gelænderet” i vores træning af Basis Formen.
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NÅR JEG LÆNER MIG OP AD ATK-TRAPPENS 
GELÆNDER (DE 3 SPOR)

Basis form
Hovedtrin 1 
(U10 - U12)

Scorings- & forsvarsmetoder
Hovedtrin 2 
(U14 - U16)

Individuel teknik
Hovedtrin 3 
(U18 - U21)

Teknikoptimering
Hovedtrin 4 
(+21 år)

Spor 3 - U
dtry

k & attit
ude

Spor 2 - K
oordinationsfæ

rdigheder

Spor 1 - R
egler

KARATE KUMITE TEKNIK
ATK TRAPPEN

Vi vender i dette afsnit de 3 forstærkende spor. Dette er 
gelænderet, som træneren holder fast i på vej op ad ATK-
trappen. De 3 spor, som udgør ”gelænderet”, er:

1)  Regler
2)  Koordinationsfærdigheder 
3)  Udtryk og Attitude

Se de forstærkende spor som et støttende værktøj 
til tekniktræning. Det er samtidig også her, træneren 
”syretester” kæmperens færdigheder. Sporene er nemlig 
både med til at holde teknikken inden for reglerne, men 
støtter op omkring udviklingen.

Gelænderets Spor 1 - Regler 

SPOR 1 Regler

Hovedtrin 1 
(U10-U12)

Scoringskriterierne 
Intro til forbudte handlinger (kontakt 
og jogai)

Som beskrevet i indledningen til ATK-trappens gelænder 
hedder første spor regler. Reglerne skal både ses fra 
trænerens perspektiv, men også fra dommerens vinkel. 
I regelsættet står mange ting nævnt, men vi skal blot 
have for øje at finde de emner frem, som giver mening 
for de 2 årgange U10 og U12 i en teknisk sammenhæng. 
Scoringskriterierne er et af dem. Husk på at vi har valgt 
at give 2 af scoringskriterierne deres helt eget spor, og er 
også en del af gelænderet. Så bare rolig, vi får fat i dem 
alle. 

Vi har igennem det meste af kapitlet beskæftiget os med 
scoringskriteriet FORM, det vil sige teknikkens udførelse 
og bevægelse, så det vil vi ikke skrive yderligere om nu. 
Men der findes flere kriterier. Dem skal vi også have fat 
på, for de er gode til at sætte rammen for den tekniske 
træning. Et andet emne, som er vigtigt, er de forbudte 
handlinger. Ikke alt er tilladt. Lad os komme i gang med 
reglerne. 

I modellen herover kan træneren se overskrifterne på de 
emner, som er vigtige nu.

Scoringskriterierne
Efter at formen er blevet introduceret, skal 
scoringskriteriet afstand introduceres. Herunder ligger 
målområder, det vil sige hvor og hvad kæmperen skal 
angribe imod. Hvilke mål er scoringsgivende?

Ved afstanden forstås flere ting. Afstand til 
modstanderen, som er en del af timing, men også 
afstanden imellem angrebets ”slutpunkt” og selve 
målområdet. Det handler allerførst om at lære kontrol. 
Målet må nemlig ikke rammes. Der skal udvises en 
særlig præcision, når man angriber et mål, før dette 
scoringskriterie er opfyldt. Til sammenligning med 
andre sportsgrene er det ikke bare at sparke fodbolden 
i mål eller fjerbolden over nettet og holde den inde 
på banen - eller bokse modstanderen i gulvet. For 
kumitedisciplinens vedkommende handler det om, at 
”bolden” skal lægges præcis foran stregen. Der må ikke 
rammes, og i samme øjeblik skal ”bolden” trækkes retur 
igen. Det lyder som en svær opgave. Men ikke umulig. Og 
det er lige præcis det, som mange finder fascinerende 
ved karate. Denne kontrol af teknik kan opleves som 
ganske enestående.

U12 kæmpere skal også have fokus på ”Afstand til 
modstanderen” og ”TIMING”
En del af arbejdet med afstanden henviser til en 
forståelse for kæmperens rækkevidde, og ”time” 
scoringsforsøget på det rigtige tidspunkt. Dette kaldes 
for Distancing og Timing.
U10 årgangen introduceres selvfølgelig for at der skal 
være en passende afstand til modstanderen, så ingen 
kan nå hinanden, før kæmperen træder frem for at 
angribe. Evnen til at se hvor tæt, man skal stå på sin 
modstander, før man sætter et angreb i gang, bliver 
bedre med rutinen. U12 kæmpere kan lægge et større 
fokus på timing, så teknikken bliver mere effektiv. 

Intro til de forbudte handlinger (Kontakt og Jogai)
Samtidig med at træneren har fat i afstandskriteriet, 
er det selvfølgelig oplagt, at man også tager fat på 
advarslerne. Særligt kategori 1-forseelserne giver 
mening her. Det vil sige hvad der sker, når kæmperen 
rammer målet. Snak med kæmperne om hvad dommeren 
gør for at vise en forbudt kontakt eller berøring. Inden 
kæmperne har helt styr på basisformen, kan der 
opstå svingslag og spark, der bliver ført igennem. Der 
er forhåbentlig ingen, som rammes. Men kontrollen 
mangler, og kæmperen slår forbi målet. Det giver 
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også en advarsel. Men det hører til kategori 2. Denne 
kategori af advarsler indeholder dog mange forskellige 
typer forseelser. Så vær varsom med hvor meget der 
introduceres af gangen. 

Det kan komme som en større overraskelse for 
kæmperne, at selvom man uheldigvis kommer til at lave 
forskellige forbudte handlinger, kan det være i samme 
kategori. Et eksempel på dette er at slå forbi hovedet på 
sin modstander, som giver første advarsel. Træder man 
dernæst ud af kamparealet, giver det anden advarsel. 
I samme kategori. Husk at man kan få 3 advarsler, og 
først på den 4. advarsel tabes kampen. Træneren kan i 
sammenhæng med dueltræningen nævne advarslerne 
for at træde ud af kamparealet. For de hører ind under 
samme kategori 2.

Vær opmærksom på, at jo mere man går ind i dette 
område, jo mere nærmer vi os kampforståelse og 
det taktiske koncept. Reglerne bruges nemlig også 
i sammenhæng med taktik. Der er nemlig en stor 
sammenhæng i de 2 ting. Men det giver bestemt mening, 
at træneren giver en introduktion til pointene, når der 
trænes scoringer. 

Men som nævnt er det meget svært at skille det tekniske 
ad fra det taktiske. Og det er på ingen måder tiltænkt 
således, at man forsøger at lave træninger, der kun 
har teknisk indhold. Træneren vil opleve, hvordan det 
tekniske og taktiske gang på gang vil ”smelte” sammen. 
Der hvor forskellen findes imellem det tekniske og det 
taktiske, er der hvor fokus bliver lagt.

Hvordan kan træneren få kæmperne med, når 
scoringskriterierne skal trænes?
Man kan øve scoringskriterier begyndende fra 
U10. Ved at lade kæmperne kigge på hinanden i 
både tekniktræningen og i kampsituationer starter 
indlæringen i at vurdere, om der point eller ej. 

Træneren kan benytte sig af illustrationen ”Sådan 
scorer jeg point” til at hjælpe børnene godt på vej i 
kendskabet om scoringskriterierne. Her er ”nemme” 
ord, som børnene ved en god gennemgang kan nikke 
genkendende til. 

Alle ordene (scoringskriterierne) skal opfyldes på en 
gang, før dommerne kan give point. De rigtige ord for 
scoringskriterierne kan selvfølgelig også benyttes, men 
anvend gerne udtryk og beskrivelser der passer i deres 
sproglige verden. Altså noget børn kan relatere til. 

Hvis man tager udgangspunkt i tegningen (ved evt. 
at have den hængende på væggen), kan børnene 
hurtigt vende et blik over på den for at have den som 
huskemiddel, når der skal vurderes. 

”SÅDAN SCORER JEG POINT” 
En øvelse kunne foregå ved at dele op i 3 
mandsgrupper. Lad en kæmper udføre et angreb 5 
gange på en makker som står ”statue”. Den tredje 
mand fungerer som ”dommer”, og rækker hånd ud 
til siden, og giver point. Man kan vælge at bare et 
”ord” er opfyldt, så er der point. Men arbejd henimod 
at alle ”scorings-ordene” er opfyldt - før der er 
point. Det betyder at der kunne svares ja til disse 5 
scoringsord:

1. KARATE TEKNIK - Var det karate? Eller var det et 
sving?

2. MÅL - Nåede den målet? Eller slog den forbi eller 
ramte?

3. LYN HURTIGT - Gik det så hurtigt det overhovedet 
kunne?

4. FOKUS - Var der ”øjne” på modstanderen. Blev 
teknikken trukket tilbage? Eller faldt den til 
jorden?

5. KRIGER - Var der Kiai? Var der attitude?

Der skal selvfølgelig gøres opmærksom på at disse 
ord, ikke er scoringskriterierne. 
Det vil sige at eksempelvis Kiai, er jo ikke et 
scoringskriterie. Men det kan være umådeligt svært 
for de fleste 8-årige at forstå begrebet ”vigorous 
application”
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Når vi øver vores kæmpere i Basis Formen, kan der 
sagtens opstå flere områder, der skal forbedres. Især 
når vi taler timing, rækkevidde og afstand. Til dette 
kan vi trænere i den grad læne os op ad spor 2 – 
koordinationsfærdigheder. Lad os tage et kig på det spor.

Gelænderets Spor 2 - Koordinationsfærdigheder

SPOR 2 Koordinationsfærdigheder

Hovedtrin 1 
(U10-U12)

Kihon (Kumite specifik grundræning)
Sportens basis
Kroppens basis

Dette spor kan hjælpe betragteligt for indlæringen af 
teknik. Det er faktisk hele fundamentet for teknikken.
Vi læner os både op ad Team Danmarks ATK 
i forhold til opdelingen og terminologen om 
koordinationsfærdigheder, men også vores egen 
japanske terminologi. Vi har derfor 3 forskellige begreber, 
som er vigtige i denne sammenhæng. Kroppens og 
sportens basis (Generel grundtræning for krop og i sport) 
samt Kihon (Kumitespecifik grundtræning).

Kroppens basis 
Allerede inden børnene træder op på Hovedtrin 1 i U10 
alderen, har træningen længe stået på basisøvelser for 
kroppen. At børnene har trænet, men også forsat træner 
med at mestre de basale koordinative færdigheder, er af 
kropslig fundamental betydning. Det vil sige gang, løb, 
hop, spring, balancere, rulle, kaste, gribe, hænge, støtte, 
klatre, åle og krybe. Træneren kan med fordel fortsætte 
med at lægge disse helt almindelge basisøvelser ind i 
opvarmningen, såsom de nævnte forskellige bevæge- og 
løbeformer. 

Sportens basis
Der er store fordele i at træne flere generelle sportslige 
færdigheder og ikke blot ensidig træning. Faktisk bør det 
tilstræbes, at der ikke specialiseres i en overdreven grad. 
Eksempelvis bør en kæmper ikke blot arbejde med slaget 
med den bageste hånd. Den koordinative – og tekniske 
udvikling skal stadig fylde en del af træningstiden ud.
Træningen af sportens basis kan falde naturligt sammen 
med træningen af kroppens basis. Eksempelvis kan 
anvendelsen af tennisbolde, hvor der øves i at kaste, 
gribe og drible, i allerhøjeste grad fremme øje-hånd 
koordination. Andre eksempler på sportens basisøvelser 
er sprintløb, løb ind og ud imellem kegler, hop og løb 
i stige. Igen yderst velegnede øvelser som en del af 
opvarmningen.

Kihon (Kumitespecifik grundtræning)
Dette begreb dækker i princippet hele den tekniske 
træning i kumite. Det vil sige den grundlæggende 
træning af alle de tekniske færdigheder, som findes 
i kumite (alle typer slag, spark, kampstilling osv.) Der 
er flere måder, Kihontræningen kommer til udtryk på. 
Øvelser kan taktopdeles, men skal hovedsagligt baseres 
på tid. Kæmperen kan udføre bevægelser alene eller i 
forhold til makker eller genstande. Fokus ligger på at 
forbedre kæmperens teknik. 
Dette er anbefalinger til, hvordan man kan forbedre 
sin tekniske træning for kæmperne på U10 og U12.  
Et udgangspunkt kunne være at anvende simple 
redskaber. Her menes øvelser med stigetræning, 
kegler, pude og plethandske træning. Eksempelvis kan 
de 5 grundlæggende bevægelser fra kampstillingen 
øves med stigetræning. Det vil sige stemskridt, spring, 
hælstep, løbeskridt og sidestep. Ved at gøre det i stigen, 
synliggøres placering af foden og bevidstgør selve 
bevægelsen for kæmperen. Når der anvendes puder 
og plethandsker, kan der både fokuseres på tekniske 
detaljer såsom kontrol og styring af teknikken, samtidig 
med at pudeholderen øver sine sociale kompetencer i at 
indgå som den gode makker.

Igennem disse øvelser kan du også som træner bedre 
spotte vanskeligheder, og anvender du teknikskemaet 
fra før, vil du med tydelige fokuspunkter præcis kunne 
tilrettelægge træningen.

Gelænderets Spor 3 - Udtryk & Attitude 

SPOR 3 Udtryk og Attitude

Hovedtrin 1 
(U10-U12)

Kiai – Kampråbet. 
Opførsel, udseende og påklædning

Sidste spor i gelænderet på ATK-trappen kalder vi for 
udtryk og attitude. Ordene er, som vi nævnte i spor 
1, faktisk en del af scoringskriterierne. Men det er 
faktisk også meget mere end det. Kumitedisciplinen 
er en vurderingssport. Det er ikke noget, man kan tage 
tid på eller måle. Derfor handler det om at fremstå 
”overbevisende”. Kæmperens udtryk og tilhørende 
attitude kan teknisk trænes. Når det sættes i forbindelse 
med et scoringsforsøg eller et forsvar, er det netop den 
del, der er afgørende for, om kæmperen er overvisende 
eller ikke overbevisende. 

Det er afgørende for kvaliteten af en scorende teknik at 
overbevise om, at der scoring.
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Derfor vender vi i dette spor tilbage til 
scoringskriterierne.  En klar og synlig forbedring af 
Basis Formen kommer ved at lægge vægt på den 
sportslige attitude samt det kraftfulde udtryk, som i 
scoringskriterierne nævnes som vigorous application. 

Kiai – Kampråbet
Du kommer langt med et kraftfuldt udtryk. 

Et højt og overbevisende Kiai sammen med angrebet er 
nærmest et must. Langt de fleste børn elsker at sætte 
lyd på deres angreb, og på dette trin skal det virkelig 
fremelskes. Dog med timing. Husk at gøre opmærksom 
på, at det ikke er Kiai’et, der scorer pointet.

Vis eventuelt hvordan man sagtens kan råbe, men 
samtidig slå langsomt. Dette vil jo ikke udløse et point. 
Det skal give mening i forhold til teknikkens udførelse, 
og ikke blot være larm på larm. Tillæg et fokus på udtryk 
i ansigt, målrettede øjne og kropsholdning som vigtige 
detaljer.

Opførsel, udseende og påklædning 
Spor 3 skal også sætte fokus på den gode opførsel. 
Respektfulde og ydmyge handlinger er en fast del af 
etiketten. Ikke-passende adfærd såsom overdreven ”se 
mig”-attitude eller at foregive skader skal reguleres med 
det samme. 

Vi er nu klar til at træde op på næste trin. Hovedtrin nr. 2 
Scorings- og Forsvarsmetoder 

Dette er for de næste 2 årgange U14 og U16
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HOVEDTRIN 2 (U14/U16) SCORINGS-  
OG FORSVARSMETODER

Basis form
Hovedtrin 1 
(U10 - U12)

KARATE KUMITE TEKNIK
ATK TRAPPEN

Scorings- & forsvarsmetoder
Hovedtrin 2 
(U14 - U16)

Individuel teknik
Hovedtrin 3 
(U18 - U21)

Teknikoptimering
Hovedtrin 4 
(+21 år)

Publikum så benovet til, hvordan disse 2 adrætte 
kæmpere under VM-finalen i 2018 i vægtklassen -67 kg 
for mænd diskede op med karatetekniske finurligheder. 
Franskmanden Steven Dacosta var klar, og over for ham 
stod Brasilianeren Vincius Figueira. 

Steven så ud til at ville springe med sin forreste hånd i 
det øjeblik, Vinicius trådte frem. Brasilianeren aflæste 
det øjeblikkeligt og vidste, at han kunne lokke ham 
i fælden. Ganske rigtigt - da Vinicius trådte frem, 
eksploderede Franske Steven Dacosta i et kraftfuldt 
spring med forreste hånd. Men i samme øjeblik lavede 
brasilianeren en fantastisk undvigelsesmanøvre. I sin 
fremdrift bøjede brasilianeren overkroppen til siden, og 
i det splitsekund springet kom frem, røg angrebet forbi 
målet. Det, der gjorde det endnu mere spektakulært, var, 
at i undvigelsesmanøvren løftede brasilianeren sit ben 
op og sparkede hurtigt og præcist, uden en chance for 
franskmanden til at nå at dække sig for det. Foden kom 
dermed tydeligt ind på sit mål. Dermed var kampens 
første 3 point på scoreboardet.

Steven Dacosta fik dog efterfølgende vendt kampen 
med sublime tekniske detaljer. Brasilianske Vincius 
blev dog ikke hægtet af. Det blev nemlig en kamp med 
atletiske spark, nedtagninger og slag i et væk. Den 
hurtige franskmand startede med at vende et 0-3 
til 3-3, for derefter at komme bagud 3-5, for igen at 
vende det til slutresultatet 6-5. Verdensmestertitlen til 
franskmanden var dermed i hus. Steven sluttede værdigt 
og respektfuldt af over for sin modstander og dennes 
coach. Alle fik dog igen fornøjelsen af hans velkendte exit 
bestående af akrobatiske vejrmøller og saltoer på tværs 
af kamparenaen.

Hovedtrin 2’s største opgave er at introducere 
kæmperen for de grundlæggende værktøjer, der giver 
teknikken variation. I ovenstående tekst var der en 
kort beskrivelse af Steven Dacosta, som alle ved har 
en fantastisk sparketeknik og et fremragende spring 
med forreste hånd. Alle har set og kender til dette helt 
exceptionelle teknikrepertoire, han har. Alligevel kommer 
hans velkendte spark og slag jævnligt i spil mod sine 
rivaler. 

Dette trin giver træneren værktøjet til variation til den 
grundlæggende teknik. Det er samtidig også dette 
trin, som giver de dygtigste atleter fundamentet til 
kreativiteten og giver deres velkendte og foretrukne 
teknikker en ny uforudsigelighed for deres modstandere.

Hovedtrin 2 kaldes for Scorings- og forsvarsmetoder. 
Aldersgruppen er U14 og U16. 
Det er nu, kæmperen skal til at arbejde med, hvordan 
de allerede indlærte angreb og forsvar kan varieres og 
bruges i andre sammenhænge. Metoderne er med til 
at skabe yderligere forståelse for, hvordan en specifik 
bevægelse eller timing i sammenhæng med angreb 
og forsvar øger kvaliteten på teknikken, og dermed 
forstærker effekten. 

Inden vi tager hul på metoderne, så bid mærke i 
at forbundets kumitekoncept arbejder ud fra et 
begrænset antal grundlæggende angrebs- og 
forsvarsteknikker. Men det er variationen af dem, 
som gør dem ekstraordinære og spektakulære. På 
allerhøjeste trin (Hovedtrin 4) er det afgørende, at 
kæmperen kan variere sin teknik.

Lad os starte med at kigge på hvad scoringsmetoder er.

SCORINGSMETODER
Hvad betyder scoringsmetoder? Er vi så begrænset til 
angreb? Eller har det også noget med forsvar at gøre?
Slutmålet med metoderne siger lidt sig selv. Det handler 
om at score point. Derfor er det første fokus, man skal 
vælge, hvilket ”våben” man anvender. Det betyder, 
hvilken teknik skal score pointet? 

I et studie (92) over finalerne til Senior VM i Finland i 
2006 arbejdede man netop med at opdele scoringer i 
forskellige metoder. Således at en scoring ikke alene 
var funderet i et angreb. Man undersøgte, hvordan selve 
teknikken blev anvendt. Studiet viste, at til finalerne 
ved dette VM var ”start i modstanderens bevægelse/
ryk” den metode, som oftest gav scoring.  Det lyder 
måske simpelt, og i princippet er det også det. Men 
det kan alligevel være lidt af en mundfuld at forstå, når 
først vi dykker ned i metoderne. Til at begynde med er 
det primært et værktøj til træneren. Men når vi når U16 
aldersgruppen, er det en god ide, at kæmperne kan 
termerne.

Forbundets tekniske koncept deler scoringsmetoderne 
op i 3 overordnede betydninger. 
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Scoringsmetoder

Teknik 
valg

Metode 1 START
Du starter et angreb 

med eller uden 
bevægelse

Metode 2 KONTRA

Når modstanderen 
åbner sig, så 

”fanger” du hans 
bevægelse og finder 

scoringen her  

Metode 3 INFIGHT

Kæmperne står 
relativt tæt, og 

angrebet sættes ind 
fra denne kortere 

afstand.

Når vi taler metoder, så handler det om måden, vi 
anvender vores teknik. Efter valg af teknik tager 
scoringsmetoder udgangspunkt i timing og hvilken 
afstand, teknikken udføres med. Altså hvornår udfører 
vi teknikken, og hvor langt er vi fra målet?

Lad os eksempelvis vælge angrebet med den forreste 
hånd. Vi kan nemlig ved at sætte den forreste hånd i en 
af de nævnte scoringsmetoder variere den samme teknik 
betydeligt.

Vælger man scoringsmetode nr. 1 Start - ser teknikken 
med forreste hånd ud, som den formentlig plejer. 
Kæmperen finder afstanden og springer frem. Vælger 
man derimod scoringsmetode nr. 2 ”Kontra”, kan det 
godt være, at teknikken ligner sig selv, men en markant 
ændring i timing foretages nu, da man ”venter” på 
modstanderen. Anvender man den sidste metode til sin 
forreste hånd, kan det måske være svært at se, om det 
i det hele taget bliver en forreste hånd. Sidste metode 
handler om infight. Her er afstanden meget kort, og 
justeringen ved hjælp af skulderen kan gøre, at det 
måske er bedre at anvende teknikken som en bageste 
hånd i stedet. 

Step 2 i scoringsmetoderne
Hver scoringsmetode har flere underlæggende 
fokuspunkter. Det er disse fokuspunkter, som er 
næste skridt til variationen. Lad os kigge nærmere på 
scoringsmetoderne og deres detaljer. Igennem dem kan 
kæmperens teknik varieres betydeligt.

SCORINGSMETODER – STEP 2
Teknik valg Timing Timing/afstand Forklaring

Teknik valg

START

Fra 0-100
Det betyder, der er ingen bevægelse inden. Der kan godt ”fintes” med 

teknikken. Men angrebet starter fra den position, kæmperen står i.

I egen bevægelse
Det betyder, at kæmperen laver en bevægelse - et hop, et skridt - inden 

angrebet sættes i gang. Her ses både enkeltteknikker, men også 
kombinationer af flere slag og spark.

På modstanders 
bevægelse/ryk

Det betyder, at  kæmperen fra en afventende position angriber, så snart 
modstanderen bevæger sig inden for rækkevidde. Enten ved små hop 

eller pludselige ryk. Denne metode kan ofte forveksles med den direkte 
kontra. Da angrebene udføres meget hurtigt, er den store forskel her, 

hvad man skal reagere på. I den direkte kontra er det selve angrebet. ”På 
rykket” skal man reagere på modstanderens forberedelse.

KONTRA

Direkte kontra
Når modstanderen angriber, svarer kæmperen øjeblikkeligt med et 

modangreb, samtidig med at kæmperen forsøger at undgå angrebet. 
Kan minde meget om ”start på rykket”.

Kom igen kontra
Det er en klassisk kontra. Når der angribes, vælger kæmperen først 
at forsvare sig for derefter at lave et modangreb. Her hører man ofte 

begrebet ”trække lang”.

INFIGHT

Stående
Kæmperen lukker afstanden til modstanderen ved enten at bevæge sig 
ind og undgå at blive ramt eller angribe sig ind. Fra denne tætte afstand 
udføres der øjeblikkelig et angreb. Både slag, spark og kast bruges her.Kast/fejning
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Som man kan læse sig til ved at anvende modellen 
over scoringsmetoder, kan man hurtigt variere sin 
teknik. Blot ved at tænke over om man starter med eller 
uden bevægelse, er en stor del af hvordan kæmperen 
kan få sin teknik til at virke. Vælger vi igen angrebet 
med forreste hånd og bruger scoringsmetoden start, 
kunne et eksempel være: Forreste hånd – start – i egen 
bevægelse. En yderligere variation kunne være: Forreste 
hånd start på modstanders bevægelse/ryk.

Træneren behøver dog ikke at introducere alle begreber 
og detaljer på en gang, og dermed ende med at 
blive frustrereret over den manglende forståelse hos 
kæmperne. Start på step 1. Dette er i første omgang 
et værktøj til træneren, som skal hjælpe til at udvikle 
variationen i teknikken, hvilket er afgørende at kunne.

Når vi vælger forreste hånd eller en hvilken som helst 
anden teknik, er der nogle scoringsmetoder, som 
passer bedre end andre. Det er dermed ikke sagt, 
at man ikke på en eller anden måde stadig kan få 
det til at fungere. Der er bare nogle teknikker, som 
passer bedre i en ”start metode” end i en infight. 
Anvendelsen af kombinationsteknikker i infight vil 
virke for uhensigtsmæssige, da afstanden er for kort, 
hvorimod det vil virke bedre fra større afstand i en 
start-metode. Det samme vil også gøre sig gældende 
for enkeltteknikker imod en modstander, som flytter 
sig væk. Her vil det også være mere optimalt med 
anvendelse af opfølgende teknikker. Derfor vil der ofte 
opstå situationer, hvor scoringsmetoderne vil ”lappe” 
over hinanden. Det ses blandt andet, når en kæmper 
går efter at score med en kontra, som bliver afværget 
for herefter at lande i infightposition og gennemføre 
teknikken herfra i stedet.

Step 3 i scoringsmetoderne: Åbninger
Når trænere arbejder med scoringsmetoderne som en 
primær måde at variere U14 og U16 kæmperens teknik 
på, kan der tilføjes yderligere et element, som igen hæver 
niveauet og kvaliteten på teknikken. Dermed vil det også 
øge chancen for scoring. Dette kalder vi for åbninger. Det 
er underordnet, om kæmperen er fuldstændig bekendt 
og bevidst om begreberne om scoringsmetoderne. 

Når vi taler om at score point i sammenhæng med 
”åbninger”, så handler det igen om at give variation 
til den allerede indlærte teknik. Det vil sige hvordan 
kæmperen anvender sin basisteknik på en måde, 
så den overrasker eller kommer først – selvom 
modstanderen udmærket godt ved, hvad der 
kommer. 

Da vi under introduktionen af scoringsmetoder havde 
fokus på 1) hvilken teknik er den scorende teknik, 2) 
timing – altså hvornår skulle teknikken udføres, og 3) på 
hvilken afstand, er der i begrebet ”Åbninger” fokus på 
finter og kamp-position. 

Udgangspunktet er stadig hvilke teknikker, der skal 
anvendes. Men det spørgsmål, man søger svar på 
nu, handler om, hvordan kæmperen kan åbne for 
modstanderen eller finde en anden ”indgang” end måske 
den direkte og lige vej?

Kæmperen kan finte med et angreb eller lave et forsvar, 
der ”åbner” modstanderen. Kæmperen kan også stille sig 
i en anden kampposition, for at det kan skabe en åbning. 

Åbninger kan tillægges alle 3 scoringsmetoder. Lad os 
tage et kig på, hvordan det ser ud i modellen.

SCORINGSMETODER – STEP 3
Teknik 

valg
Timing Timing/

afstand
Forklaring

Teknik 
valg

START
0-100

I bevægelse
På ryk

Finte
Spejl
Vinkel

KONTRA
Direkte

Kom Igen

Finte (Træk kontra)
Spejl
Vinkel

INFIGHT
Stående

Kast/fejning
1 arms ”Holde-

greb”

Du åbner ved hjælp af ”Finter”
Ved hjælp af finter kan et angreb maskeres, og chancen 
for succes optimeres. Eksempelvis hvis din kæmper 
forsøger at komme ind med sit slag til kroppen. 

For at komme ind bruger han sin forreste hånd imod 
modstanderens hoved for at maskere sit opfølgende 
angreb og samtidig flytte modstanders fokus op, så der 
skabes åbning til kroppen.

En ofte anvendt finte er, når et spark skifter retning 
undervejs. Et såkaldt ”krølle-spark”. Det vil sige at benet 
trækkes op, som skulle det sparkes den ene vej, men 
trækkes kun halvt op for herefter at sparke den anden 
vej. 

Denne manøvre kan ikke lade sig gøre med 
håndteknikker, da det vil karambolere med 
scoringskriterierne. Men til gengæld kan kæmperen 
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sagtens bruge sine slagtekikker til at finte imod et 
målområde, for derefter at angribe et andet. Det vil så i 
nogle tilfælde mere virke som et kombineret angreb. 

Finter kan være ”farlige” at lave i scoringsmetoden 
kontra. Da modstanderen er på vej frem med sit angreb, 
kan din kæmper ikke nå at lave en finte som modangreb. 
Derfor er finter i denne scoringsmetode enten noget, 
man gør inden for at lokke modstanderen til at angribe 
(trække kontra), eller også er det noget, man udfører 
som et modangreb (kom igen kontra). Her kan man dog 
sagtens lave finte i angrebet.

NÅR MAN TRÆKKER KONTRAEN, HANDLER 
DET OM: 
Den situation, hvor man kan fornemme, at man 
står foran en, der venter og er klar med kontra. 
Kæmperen åbner for modstanderen ved at ”snyde” 
ham til at kontra-angribe. Det gør han ved at lade 
som om, at han laver et angreb. Lige så snart 
modstanderen reagerer på det, udføres det rigtige 
scoringsforsøg. 

Du åbner fra en anden ”position” (spejl og vinkel)
En åbning kan også skabes ved at ændre indgangslinjen. 
Man kan stå spejl til sin modstander. Det betyder, at man 
står modsat ben til sin modstander. Mange kæmpere er 
som udgangspunkt venstrefodskæmpere, og står man 
pludselig foran en højrefodskæmper, kan det opleves 
som om, at muligheden for at angribe med sine ”normale 
angreb” formindskes. Men det skaber rent faktisk 
mulighed for en ny indgang. 
Det kræver selvfølgelig, at man giver det et 
opmærksomhedspunkt. Specielt for de kæmpere, som 
oplever det som en udfordring. I denne situation ser man 
især sparket til kroppen blive anvendt, da det kan være 
svært at dække sig for. Men også 1-2 til kroppen bliver 
flittigt anvendt succesfuldt, da man kan komme lidt 
skævt på angrebslinjen og dermed komme godt under 
modstanderens modangreb og undgå at blive ramt.

Kæmperen kan også ændre indgang ved at flytte 
”vinklen” på angrebslinjen. Dette gøres ved at lave en 
hurtig sidebevægelse, når modstanderen presser imod. 
Dermed bliver både afstand og linje ændret, og du 
kan nu åbne fra en anden vinkel. I forbundets taktiske 
koncept finder træneren flere øvelser, der dækker disse 
åbninger. Dette øves i duellerne.

Generelt om Åbninger
Vi anbefaler, at træneren i den tekniske træning sætter 
fokus på de forskellige typer åbninger. Det vil sige enten, 
1) Hvordan kæmperen kan finte med sin teknik, eller 2) 
Hvordan kæmperen kan finde åbning ved at stille sig 
spejl eller ændre vinkel (angrebslinjen) for at komme til 
scoring.

Dette kan selvfølgelig kombineres, således at en 
yder ligere variation af et angreb kan skabes, ved at 
kæmperen både ”står spejl” og åbner sin modstander 
med en finte.

Den komplette scoringsmetode
Vender vi endnu en gang tilbage til teknikken med 
forreste hånd, har vi med sidste område i scorings-
metoderne – åbninger, nu endnu flere muligheder 
for variation. Vær opmærksom på de 3 områder i 
scoringsmetoden (Timing, afstand og åbninger), ofte 
kommer i spil på samme tid, men ikke nødvendigvis i den 
rækkefølge. 

Kæmperen bliver meget uforudsigelig med scorings-
metoder. For modstanderen kan have svært ved at 
spotte, hvordan teknikken bliver sat i spil. Bliver det en 
kontra eller en start. Er det på rykket eller kom igen. 
Finter han, forsøger han at trække min kontra eller skifter 
han position?

Når først dette er scenariet, så har kæmperen i høj 
grad formået at variere sin teknik. Og det er lige præcis 
en evne, som gør, at kæmpere som Steven Dacosta 
alligevel kommer til scoringer, selvom alle kender til hans 
teknikvalg.

Det var emnet scoringsmetoder. Når kampen er i gang, 
er det dog sjældent nok kun at kunne score point. Teknik 
handler om mere end angreb. Det er derfor tid til at tage 
et kig på forsvaret.
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FORSVARSMETODER
Hovedtrin 2 er som sagt med til at skabe et godt 
fundament for teknikkens variation. Det gøres ved at 
skabe en større komplethed af hele udførelsen. Der er 
både fokus på hvad der sker, før teknikken er i gang (det 
er både gældende for angreb eller forsvar), men også 
undervejs, altså når teknikken er i bevægelse og hele 
vejen frem til de opfølgende bevægelser, til de er helt 
afsluttede. 

I dette afsnit handler det om teknikken som forsvar.

På dette trin skal kæmperen også arbejde med 
forsvar, hvor fokus er at kontrollere og mindske 
modstanderens chance for at score. Fokus er 
dermed ikke på at score point.

For kæmperens vedkommende drejer det sig om 
bevidsthed. Bevidsthed om at forsvar er meget andet 
end parader. Faktisk er det ofte så svært at nå at parere 
en teknik, at det i højere grad drejer sig om at undgå, at 
angrebet i det hele taget kommer frem. 

Forbundets kumitekoncept arbejder ud fra 3 forskellige 
forsvarsmetoder. Som ved scoringsmetoderne finder 
teknikken tydeligt sin variation ved at blive sat i en af de 
følgende metoder. 

Her er de 3 forsvarsmetoder:
 
Det skal nævnes, at nogle teknikker er væsentlig mere 
velegnede til at styre afstand, end de er til at hjælpe i 
målmandsmetoden. 

Forsvarsmetoder i praktisk anvendelse
Forsvarsmetoderne skal bruges i det taktiske spil, når 
kæmperne begynder at arbejde med kampens faser. Det 
beskrives yderligere i kapitlet om taktik i kumite. 

Forsvar når jeg angriber
Træneren skal også være opmærksom på, at man helt 
bevidst kan arbejde med ”forsvar i angrebet”. Spørgsmål 
man kan stille sig selv er: Hvordan kan jeg lave et angreb, 
uden at blive ramt?

Når vi står i en duel, vil der med stor sandsynlighed blive 
lavet modangreb. Så hvordan undgår jeg dette. Giver vi 
det ikke bare taktisk fokus, men også teknisk fokus, så 
er der detaljer i overkrop og startbevægelse, der kan 
arbejdes med.

Når der eksempelvis arbejdes med et højt spark, kan 
man arbejde med at trække overkroppen ud til siden, 
således at man ikke er lige i ”skudlinjen”, og derfor glider 
af på modangrebet. 

Det læste vi blandt andet om i den indledende tekst på 
dette hovedtrin. Hvis vi kort vender tilbage til historien 
om franskmanden, der sprang med sin forreste hånd, 
og brasilianeren der lavede en overkropsundvigelse og 
samtidig sparkede, er dette et eksempel på forsvar i 
angrebet.

HVORDAN KOMMER BASIS FORM (HOVEDTRIN 
1) TIL SYNE PÅ HOVEDTRIN 2
Som nævnt fra start af ved ATK trappens begyndelse 
skal vi huske at vende tilbage til foregående trin. Vores 
træning på hovedtrin 2 har netop beskæftiget os med de 
teknikker, som vi lærte på hovedtrin 1. 

ATK trappens trin 2 har lært os, hvordan vi udfordrer og 
varierer vores teknik.

Basisformen udfordres yderligere ved at sætte flere 
teknikker sammen eller ved at sætte dem i en scorings- 
eller forsvarsmetode. En kæmpers tekniske færdighed 
- eksempelvis angrebet med bageste hånd til maven 
- bliver lige pludselig udfordret, når kæmperen skal stå 

FORSVARSMETODER
Forsvarsmetode 1 Forsvarsmetode 2 Forsvarsmetode 3

Styre afstanden ”Målmand” Start først

Du holder din modstander væk. Du 
bruger afstandsjustering, flytter dig 
væk, udfører skinangreb. Du laver 

hjørneskift og sidestep.

Din modstander angriber, og her 
er metoderne til at ”svare” på 

disse angreb. Det er her, du finder 
paraderne og overkropsundvigelser. 

Du vil også finde kontraspark 
her. For disse kan være gode 

forsvarsteknikker.

Du angriber lige inden modstanderen 
gør det. Afstanden ender for tæt, 
og ødelægger dermed teknikkens 
chance for at give point. I denne 

metode finder du også stop spark. 
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spejl, starte i bevægelse og bevægelsen starter med 
forreste hånd til hovedet. Denne tilgang i den tekniske 
træning skal selvfølgelig sættes i gang med det samme 
på dette trin.

Det er en rigtig god idé at arbejde med kombinationer, 
hvor både slag og spark sættes sammen. Man kan også 
tilføje opfølgningsteknikker. Det betyder, at man udfører 
et scoringsforsøg og følger op med endnu en teknik. 
Det kunne være, at kæmperen angreb med sin bageste 
hånd til maven og modstanderen undgik slaget, og lige 
bagefter kommer den opfølgende teknik (som kunne 
være samme teknik til hovedet).

Det behøver dog ikke kun at være angreb, som sættes 
sammen. Skift gerne imellem scoring og forsvar.
Det kunne kombineres som følgende:

Scoring – forsvar – scoring
scoring – scoring – forsvar
Forsvar – forsvar – scoring

Inden vi går videre
Alle elementerne på dette andet ATK-hovedtrin er 
nu blevet introduceret. Træningen af scorings- og 
forsvarsmetoderne er godt i gang. Men inden vi træder 
op på næste trin, minder vi os selv om, at vi står på ATK-
trappen. Her har vi også et gelænder, som forstærker 
vores vej frem mod det øverste trin. Lad os tage et 
kig på det og se, hvordan vi kan bruge ”gelænderet” i 
træningen.

NÅR JEG LÆNER MIG OP AD ATK TRAPPENS 
GELÆNDER (DE 3 SPOR)

Basis form
Hovedtrin 1 
(U10 - U12)

Scorings- & forsvarsmetoder
Hovedtrin 2 
(U14 - U16)

Individuel teknik
Hovedtrin 3 
(U18 - U21)

Teknikoptimering
Hovedtrin 4 
(+21 år)

Spor 3 - U
dtry

k & attit
ude

Spor 2 - K
oordinationsfæ

rdigheder

Spor 1 - R
egler

KARATE KUMITE TEKNIK
ATK TRAPPEN

Gelænderets Spor 1 - Regler 

SPOR 1 Regler

Hovedtrin 2 
(U14-U16)

Se point 
De 6 scoringskriterier

Dette spor skal fortsat hjælpe kæmperne med at se, 
om der er point, når et scoringsforsøg udføres. På 
første hovedtrin blev der brugt mere børnevenlige ord i 
scoringskriterier. Prøv nu at anvende de ord, som også 
benyttes i WKF’s regelsæt. 

Se point ved hjælp af de 6 scoringskriterier

Hvordan lærer man at score point, og hvornår er der 
point?

Man er sjældent i tvivl om, hvornår der er mål i fodbold 
eller hvornår man har lavet point i badminton. I karate er 
det noget anderledes. Hver scorende teknik skal opfylde 
6 kriterier, og dette kan godt være svært at overskue, 
selv som voksen. Derfor skal indlæringen af stød og 
spark fra start af bygges op omkring scoringskriterier. 
Det er dog først nu, at træneren tager fat i de rigtige 
betegnelser. 

Den store opgave som træner ligger i at vise, hvordan et 
scoringskriterie rent faktisk ser ud i forhold til teknikken. 
Husk at 2 af scoringskriterierne har et særligt fokus i 
ATK gelænderets spor 3. Her arbejdes der med udtryk og 
adfærd. 

Kriterierne refererer til det anførte i WKF’s regler. Øvelsen 
kan være den samme som på første hovedtrin. Man kan 
øve sig i små grupper. En kæmper er statue, en kæmper 
skal udføre angrebet, og så der står 2 holdkammerater 
over for hinanden og observerer udførelsen af angrebet. 
Trækker de begge armen ud (som flagdommere gør), er 
der point.
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Hvordan lærer jeg at se og lave point? 
(Eksempel på øvelse)

De 6 scoringskriterier

God Form Korrekt teknikudførelse. Fokus på en karateteknik. 
Dette betyder, at teknikkerne har karakteristikker, som kan sammenlignes med øjensynlig effektivitet 
inden for rammerne af koncepterne for traditionel karate. 

Sportslig 
Attitude

Kriteriet er en bestanddel af ”god form” og refererer til en ikke ondskabsfuld attitude, når der udføres 
og ”afleveres” en scoringsteknik under en tydelig stor koncentration.
(Dette kriterie finder du også i ATK gelænderets spor 3)

Kraftfuld 
og energisk 
udførelse

Vis du vil! Voldsomhed. Hastighed og Kraft. 
Et element af voldsomhed viser styrken og hastigheden i teknikken, og viljen til succes fremgår 
tydeligt; der holdes ikke igen.
(Dette kriterie finder du også i ATK gelænderets spor 3)

Zanshin 
(øget og 
fortsat 
opmærk-
somhed)

Vær årvågen efter teknikken er landet, Zanshin. Forsat entusiasme. Tilbagetræk i teknik. Fokus på 
modstanders kontraangreb. Dette er det kriterie, som oftest mangler, når en score vurderes. Det 
er en tilstand af fortsat entusiasme og commitment, som varer ved, efter at en teknik er udført, og 
årvågenhed over for modstanderens eventuelle kontrateknikker. Deltageren vender ikke hovedet væk 
under teknikudførselen og har ansigtet mod modstanderen bagefter.

Timing: Forhold dig til modstanderen – udfør teknik på det rigtige tidspunkt, evt. som kontra. Direkte eller 
som opfølgning. 
God timing betyder at udføre en teknik, netop når den vil have sin største potentielle effekt. 

Afstand Der er 2 typer. Hvor skal man ramme, og hvor tæt står man?
Det vil sige at udføre en teknik i nøjagtig den afstand, hvor den vil have den størst mulige potentielle 
effekt. Det er således, at hvis teknikken udføres mod en modstander, som bevæger sig hurtigt bort, 
reduceres den potentielle effekt af dette stød. Man forholder sig også til afstanden til målet, hvor et 
stød eller spark afsluttes. 

I konkurrencer for børn, kadetter og juniorer må der ingen kontakt være til hovedet, ansigtet eller 
halsen. Kun et let skin touch er tilladt for spark til hovedet fra 14 år og op.

Kun fra 18 år er skin touch tilladt med hænderne.
Et sted fra ”skin touch” til 5 centimeter fra ansigt, hoved og nakke er den rigtige afstand. Men Jodan 
teknikker, som kommer inden for en fornuftig afstand af målet, og modstanderen ikke gør forsøg på 
at blokere eller undvige, vil give score, såfremt teknikken opfylder øvrige kriterier.

Emne: Fokus: Hvordan:

Vælg en karateteknik, hvor fokus er 
på 5 hovedpunkter.

1. Start - eksplosivt 1 udøver, 1 makker og 1 dommer. 
Kæmper udfører teknikken og 
lægger vægt på et fokuspunkt. 
”Dommeren” giver point, når han/
hun får øje på dette.
Start med at score point på ”stille/
stående” mål. 

Øvelsen kan udvikles ved at arbejde 
med timing. Angrebet skal udføres, 
når modstander hopper frem.

2. Nærmer sig mål - med lynets hast

3. Rammer mål - præcist

4. Trække ud - forsat overbevisende

5. Stop - i sikkerhed
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Man kan med fordel starte med blot at træne et af de 
ovenstående punkter, og kun have fokus på dette. Der vil 
selvfølgelig også samtidig blive arbejdet med de andre.

Reglerne beskriver også forbudte handlinger
Som U14 og U16 skal der også skabes bevidsthed om, 
hvorvidt et forsvar, der udføres, er en forbudt handling 
eller ej. Reglerne beskriver nemlig også rammerne for 
kæmperens forsvar. For når der laves scoringsforsøg, 
parader, undvigelser – så er det kategorierne 1 og 2, 
der sætter dagsordenen for, hvad en kæmper må. På 
teknik trappens trin 1 blev kæmperen kort introduceret 
for dette. En nærmere gennemgang af disse forbudte 
handlinger finder træneren på hovedtrin 2 i kapitlet om 
den taktiske træning. 

Gelænderets Spor 2 - Koordinationsfærdigheder

SPOR 2 Koordinationsfærdigheder

Hovedtrin 2 
(U14-U16)

Alsidig koordination og Kihon

Makkeren kan nu i væsentlig højere grad være til stede 
for sin holdkammerat, eksempelvis i pudetræning hvor 
der både skal reageres og vælges korrekt teknik til et 
mål, der pludselig dukker op.

Stigetræning og boldtræning kan intensiveres med 
tempo og sværere, sammensatte bevægelser. De skal 
dog ligne teknikkernes bevægemønstre.

Gelænderets Spor 3 - Udtryk & Attitude 

SPOR 3 Udtryk og Attitude

Hovedtrin 2 
(U14-U16)

Voldsomhed og kraftfulde udtryk. 
Kampråbet Kiai, og se mig attitude 
skal times og være i en passende 
grad.

Kiai og høje råb, der på forrige trin nærmest kom i 
overflod, bliver på dette trin sværere at indfri. Kæmpere 
kan i disse årgange finde det at udtrykke voldsomhed for 
stærkt grænseoverskridende. 

Det er vigtigt, at træneren skaber forsat rum for 
kraftfulde udtryk. Det gøres nemmere i fællesskab, men 
det skal også øves som ene mand over for andre. 

Vi er nu klar til at træde op på næstsidste trin, Hovedtrin 
nr. 3, Individuel Teknik. Dette er for de næste 2 årgange 
U18 og U21.



186 Karate ATK

Kapitel 10

Kumite koncept Teknik

HOVEDTRIN 3 (U18/U21) - INDIVIDUEL 
TEKNIK

Basis form
Hovedtrin 1 
(U10 - U12)

KARATE KUMITE TEKNIK
ATK TRAPPEN

Scorings- & forsvarsmetoder
Hovedtrin 2 
(U14 - U16)

Individuel teknik
Hovedtrin 3 
(U18 - U21)

Teknikoptimering
Hovedtrin 4 
(+21 år)

Nu har jeg kigget dine kampe igennem fra sidste 
konkurrence. Det gik jo virkelig godt. Du var stærk i dit 
pres, når du arbejdede i din favoritrolle som angriber, 
fortalte træneren til sin kæmper. Kæmperen spærrede 
øjnene op, og træneren fortsatte. Jeg så at de ting, vi 
havde arbejdet med op til konkurrencen, fungerede 
virkelig godt. Kæmperen blev glad for rosen, og synes 
også at det havde været nogle superfede kampe i 
weekenden.

Jeg lagde mærke til, at der var lidt tøven, da du skulle 
angribe, især i kampen mod tyskeren? Hvordan oplevede 
du det? 

Kæmperen trak kort på skuldrene. Tja, det er faktisk 
rigtigt, svarede kæmperen. Jeg kunne fornemme, at 
tyskeren stod klar med sin kontra, og det virkede som 
en bedre løsning at slå over i den ”defensive A’er” og 
lokke angrebet ud. Men ja så gik tiden jo, og jeg virkede 
tøvende.

Både kæmperen og træneren vidste udmærket, at der 
var kæmpet afsindigt stærkt, og nu var tiden inde til at gå 
mere i dybden. 

Du arbejdede disciplineret på dine modstandere, og du 
klarede opgaven. Jeg tror, at når vi giver det her angreb 
vs. kontra-moment lidt mere fokus, vil det få dig endnu 
mere klar til løse disse kontrakæmpere.

Kæmperens øjne lyste op. Ja, det kunne være superfedt, 
hvis vi kunne sætte teknisk fokus på mine angreb. Så 
føler jeg mig mere sikker i at starte, uanset hvad jeg står 
overfor. 

Vi er nu nået til det tredje hovedtrin på trappen 
omhandlende den tekniske træning. Når man træder op 
på dette trin, har kæmperen opnået et bredt kendskab 
til alle angreb og forsvar. Skæver man samtidig til det 
taktiske, så er der ligeledes en stor forståelse her. 
Blandt andet med arbejdet i alle roller og de 3 faser. 
Aldersgrupperne er U18 og frem til og med U21, som er 
de begyndende senior år.

I ungdomsårene er der en relativ stor udskiftning 
af kæmpere, hvilket også gør, at de modstandere, 
man møder, kan variere. Der opleves en tendens til, 
at ungdomskæmperne også varierer deres måde 
at kæmpe på. Det betyder, at man sagtens kan se 
ungdomskæmpere ved årets første konkurrence bruge 
en variation af en teknik, og ved årets sidste konkurrence 
have tilegnet sig andre kompetencer, der gør duellerne 
markant anderledes.

Det anbefales ikke, at man allerede nu lægger det 
primære fokus på specifikke mangler ud fra navngivne 
ungdomskæmpere i samme vægt- og aldersklasse, 
men fastholder et generelt udgangspunkt med et blik 
på den fremtidige seniorkarriere. Også selvom arbejdet 
med kæmperens individuelle teknik nu går i en mere 
specialiseret retning. Fokus er at få kæmperen hele 
vejen igennem ATK-trappen. Helt op til øverste trin med 
så stærkt et teknisk fundament som muligt. Lægger 
man som træner alene sin energi i at få løst en specifik 
kæmper i ungdomsklassen, så kan arbejdet være spildt, 
for næste gang kan det være noget andet, som ikke 
fungerer. Så kan modstanderen være skiftet ud, eller 
også har modstanderen varieret sin teknik. 

Både træner og kæmper skal dog alligevel have 
en tilgang, som bærer i en retning af kigge på 
modstandernes trends og tekniske færdigheder. For 
selvfølgelig kan der opstå kæmpere, som ligner de 
udfordringer, kæmperen vil møde i fremtiden som senior. 
Samtidig skal kæmperen gerne i ungdomsårene lære at 
have et vågent øje på sine modstandere, og hvad de gør, 
og hvilken teknik man skal anvende for at løse opgaven, 
for den kompetence skal man have som seniorkæmper. 
Desuden kan man selvfølgelig opleve, at flere kæmpere 
deltager i de samme konkurrencer, og man følges ad 
igennem årgangene. Så der ligger givetvis også en form 
for motivation her. 

Når kæmperen kommer op på højeste trin i forbundets 
ATK – teknikoptimering, vil hovedopgaven være at løse 
specifikke opgaver over for navngivne modstandere. 
På øverste ATK hovedtrin vil gengangere af kæmpere 
være mere ”statisk”, hvilket så gør, at man bedre kan 
koncentrere sig om helt konkrete løsninger. Men inden 
vi når dertil, så er tiden på dette trin bedst givet ud med 
at gå i dybden af kæmperens kampstil og individuelle 
teknik samt bevidstgøre de vigtigste egenskaber, der 
hører til her. Dermed indledes rejsen for den enkelte 
kæmper for alvor mod seniorniveauet. 
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Der skal udvikles og arbejdes med områder, såfremt 
det er afgørende for kæmperen og kæmperens 
kampstil. Også selvom det ikke er noget, man kan 
eller er en favoritteknik.

Træneren begynder at dyrke kæmperens egen teknik, 
således det passer bedre til hans eller hendes kampstil. 
Det betyder måske en yderligere variation af samme 
teknik. Men det betyder også en mere indgående og 
detaljeret tilgang end tidligere. Dermed også mere 
individualiseret. 

Den store forskel på hovedtrin 2 og hovedtrin 3 er, at 
der nu er et betydeligt fokus på den enkeltes kæmpers 
teknik på dette trin. Hovedtrin 2 var alsidig, og det 
handlede mere om at få værktøjskassen på plads og 
tilegne sig generelle tilgange til at variere teknikker. 
Træneren bruger tid på at bevidstgøre kampstilen og 
hvilke våben, der er kæmperens foretrukne. Herfra 
handler det om, hvordan teknikken kan udvikles. Ved 
gennemgang af kampe vil træneren og kæmperen 
vurdere, hvilker forcer og hvilke svagheder der er. 
Tag udgangspunkt i styrkerne, hav et vågent øje på 
”svaghederne” og træn for at blive endnu dygtigere på de 
områder, der er afgørende for at få kæmperens kampstil 
til at lykkes.

En kort note at bemærke vedrørende tilgangen som 
træner og den individuelle teknik
At kigge på forbedringer og bevidstgøre en kæmpers 
kompetencer kan selvfølgelig sagtens introduceres på 
tidligere trin. Det er vel et eller andet sted en hel naturlig 
del af trænergerningen. Vores tilgang med at inddrage 
en kæmper og tage ejerskab for egen udvikling er et 
nøgleord for os. Vi har dog valgt først at lægge et større 
og primært fokus på den individuelle teknik for denne 
aldersgruppe, da fundamentet til værktøjskassen samt 
dens indhold nu må siges at være mere komplet. Hvis 
man sætter dette tekniske hovedtrin – individuel teknik 
- i forhold til det tilsvarende taktiske hovedtrin 3 (som 
hedder kampstrategier), så er det nu tid til at se på, om 
teknikken er på plads til at løse taktikken. Det gøres ved 
at kigge på generelle typer af modstandere (roller) ved 
at vurdere kæmperens kompetenceniveau ud fra duel-
løsninger samt synliggøre, hvordan kæmperens teknik 
kan passe ind i dette game. Der skal især arbejdes med 
at få forbedret det, man kan. Men også det man ikke kan 
– som vurderes afgørende for kæmperens kampstil. 

Forbundets kumitekoncept har en fremgangsmåde, som 
kan give træneren et godt overblik over, hvordan man 
skal gribe træningen an på dette trin.

5 STEPS TIL DEN INDIVIDUELLE TEKNIK

Step 1 – inddragelse
Inden træningsprogrammet ligger fast, skal kæmperen 
på banen. Inddragelse er et nøgleord. For kæmperen 
skal også tage ejerskab for udvikling af teknikken. Det 
er klart en styrke i sig selv, at kæmperen kan se, hvad 
der skal forbedres. Jo stærkere ejerskab for ændringen, 
jo stærkere forudsætning for udvikling. Det drejer sig 
faktisk om at sætte et godt og motiverende procesmål.

Ligesom i den indledende tekst til kapitlet skal træneren 
nu til at forberede sig sammen med sin kæmper. Der 
skal kigges videoer og tales sammen om de tekniske 
styrker og svagheder. Så step 1 er en indledning til, 
hvordan træneren kvalificeret sætter rammen ved 
hjælp af en lignende samtale. I ATK bogens kapitel om 
sportspsykologi kan træneren også finde inspiration til 
målsætningsarbejde.

Step 2 – find styrker og svagheder
Hvordan finder man (kæmper og træner) frem til den 
individuelle teknik? Tag gerne udgangspunkt i duellerne 
og de tilhørende roller. Hvor ”stærkt” løser din kæmper 
en opgave i kampen? Dvs. hvordan løser din kæmper en 
af følgende:

1. Angriber – presser og starter
2. Def. angriber – presser og laver kontra
3. Off. forsvarer – undviger, trækker sig rundt og starter i 

pres
4. Forsvarer – venter og laver kontra

I den indledende tekst til dette trin kunne man læse sig 
frem til, at kæmper og træner begge havde observeret, 
at kæmperen var dygtig med sit pres i sin angrebsrolle, 
men tøvede over for en forsvarer, som stod klar med en 
kontra. I fællesskab blev træner og kæmper enige om at 
sætte fokus på at forbedre løsningerne imod denne.

Step 3 – Vælg 1 til 3 fokusområder
Der kan opstå mange forskellige fokusområder, når 
træner og kæmper går i dybden på styrker og svagheder. 
Kæmperen fra før havde sammen med sin træner valgt 
at fokusere på angrebsløsninger imod en afventende 
forsvarer, der kører kontra. De tekniske fokuspunkter 
blev derfor 1) At finte før angreb for at skabe åbningen, 
samt 2) Kraftigere spring som fik angrebet længere frem 
og afstanden lukket. 

Valget af lige præcis den teknik, der skal udvikles, kan 
være svært. Tag derfor udgangspunkt i ”stærke og 
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inspirerende” områder. Begræns det til max 3 fokus-
områder frem for at gabe over alt for meget. Detalje-
graden af fokusområdet er lige så vigtig. Drejer det 
sig om et angreb, der skal udvikles på, kan kæmperen 
muligvis godt overskue 3 fokusområder. Er det flere 
angrebsteknikker, der er i ”spil”, bør der kun vælges en 
primær. Ved flere kan det blive alt for uoverskueligt. 
Prioritér derfor fokusområder og sæt herefter mål og 
deadlines for, hvornår man ”tester” det af.

Step 4 – træning og konkurrence
Læg jævnligt øvelser ind som giver mulighed for 
tek nisk træning af fokuspunkter, både i lukkede og 
åbne øvelser. Læn jer op ad de 3 forstærkende spor 
(gelænderet) til ATK-trappen for at finde en god ramme 
til træningsøvelser. En stærk inspiration kan også være 
at finde andre, som kan det, I vil udvikle. Gerne dygtigere 
kæmpere, verdensklassekæmpere og rollemodeller. Så 
kan kæmperen ”spejle” sig i det undervejs og se, at det 
kan lade sig gøre.  Optag video både i træningen og til 
konkurrencen. 

Step 5 – Evaluering. Hav øje for aftalte deadlines. 
Gennemfør igen samtaler som ved punkt 1 for at finde 
status på udviklingen, og justér herfra.

HVORDAN KOMMER DE FOREGÅENDE 
HOVEDTRIN TIL SYNE PÅ DETTE 3. HOVEDTRIN 
– INDIVIDUEL TEKNIK

Basisform (Hovedtrin 1)
Når træneren får registreret de færdigheder, der skal 
arbejdes med, så vend igen tilbage til teknikskemaet, 
som blev introduceret på første hovedtrin. Brug dette  
som skabelon og inspiration til udarbejdelse af fokus-
punkter. Hvordan kan den valgte teknik forbedres? Er 
det fodbevægelse for at nå hurtigere ind eller er det 
timing af arm og kropsrotation. Brug tid på at analysere 
bevægelserne og spot fokuspunkterne.

Scorings- og forsvarsmetoder (Hovedtrin 2)
Når valget er faldet på de individuelle teknikker, skal de 
også igennem metoderne. Er det scoring vil det sige 
start, kontra eller infight og hvilken variation, kæmperen 
kan benytte sig af. Når der skal udarbejdes løsninger, 
hvilken metode er så den bedst anvendelige, og hvordan 
bevæger vi os så i den retning?

Når der skal startes på en kontrakæmper, er rigtig godt 
at kunne forstå de 3 forskellige timings-deltaljer, der 
findes i scoringsmetoden start. Det samme er også 
gældende, hvis det handler om at trække kontraen 

ud. Her kan træner og kæmper med fordel genbesøge 
hovedtrin 2 til inspiration for timing og åbninger.

Inden vi går videre
Alle elementerne på dette tredje ATK-hovedtrin er nu 
blevet præsenteret. Den individuelle træning er godt i 
gang. Men inden vi træder op på næste trin, minder vi 
os selv om, at vi står på ATK-trappen. Her har vi også 
et gelænder, som forstærker vores vej frem mod det 
øverste trin. Lad os tage et kig på det og se, hvordan vi 
kan bruge ”gelænderet” i vores træning.

NÅR JEG LÆNER MIG OP AD ATK GELÆNDERET 
(DE 3 SPOR)

Basis form
Hovedtrin 1 
(U10 - U12)

Scorings- & forsvarsmetoder
Hovedtrin 2 
(U14 - U16)

Individuel teknik
Hovedtrin 3 
(U18 - U21)

Teknikoptimering
Hovedtrin 4 
(+21 år)

Spor 3 - U
dtry

k & attit
ude

Spor 2 - K
oordinationsfæ

rdigheder

Spor 1 - R
egler

KARATE KUMITE TEKNIK
ATK TRAPPEN

Gelænderets Spor 1 - Regler 

SPOR 1 Regler

Hovedtrin 3 
(U18-U21)

Anvende dommervinkel i den tekniske 
træning

Når man læner sig op ad sporene, skal kæmperen i 
forhold til reglerne være opmærksom på, at her ændres 
kontakten. Fra 18 år tillades det såkaldte ”skin-touch” 
med hænderne. At komme helt ind med sit angreb har 
en afgørende betydning. Derudover er det vigtigt, at 
kæmperne har stor forståelse for dommergerningen i 
forhold til scoringer og advarsler. 

Når teknikken trænes, forventes det at kæmperne ved 
om det de gør, er inden for reglerne. Et eksempel på 
det er blandt andet, når en kæmper træner sit spring. 
Nogle gange kan en kæmper modtage en advarsel, 
efter der er lavet et spring med forreste hånd. Det kan 
blandt andet skyldes, at når der springes frem, forsøger 
kæmperen måske at dukke sig undervejs og løber helt 
ind i modstanderen, så de står bryst mod bryst. Det kan 
for mange dommere anses som en fejl og ligne, at man 
skubber til sin modstander. 

Træneren kan også med fordel øve kæmperne i at 
fremstå som dommere. Det vil sige, at det ikke blot er 
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kendskab til reglerne, som der arbejdes med, men lige så 
meget hvordan kampen startes og stoppes. Hvordan der 
teknisk korrekt gives point og advarsler.

Gelænderets Spor 2 - Koordinationsfærdigheder

SPOR 2 Koordinationsfærdigheder

Hovedtrin 3 
(U18-U21)

Kihon

Når reglerne for kontakt ændrer sig fra 18 år og 
teknikken dermed skal ind i en betydelig tættere afstand, 
gør det, at både spor 2 og 3 ligeledes kommer mere i 
spil. 

Selvom angrebet nu må ramme, så sætter det stadig 
tilsvarende krav til styring og kontrol af teknik. Der 
forventes også en hastighed, der synligt tilkendegiver 
en ødelæggende kraft. Gode makkerøvelser, hvor der 
arbejdes med skiftende afstand imellem hinanden lagt 
sammen med tilpassede angreb, hvor fokus er at være 
så præcis som muligt i at nå mål og afslutte sikkert, vil 
øge evnen til at styre og kontrollere kæmperens teknik.

Gelænderets Spor 3 - Udtryk & Attitude 

SPOR 3 Udtryk og Attitude

Hovedtrin 3 
(U18-U21)

Optimering af en overbevisende 
adfærd

Ikke blot evnen til at nå længere ind med sit angreb er 
vigtig (grundet krav om den tættere afstand). Nu skal 
der også her i endnu højere grad komme et væsentligt 
udtryk, der tilkendegiver skade. Det er stadig et 
afgørende kriterie ved angreb.

Pudetræning, hvor kæmperen kan få lov til at vise sin 
fulde styrke, giver en fornemmelse af hvor meget, 
der egentlig skal til. Her kan både makker og kæmper 
fornemme den ødelæggende kraft. Der kan på dette 
niveau ikke trænes dette uden en form for kontakt. 
Det kræver selvfølgelig en gensidig tillid og forståelse 
imellem de udøvende, når disse øvelser iværksættes. 
Opgaven ligger efterfølgende i at få det overført til 
kontrollerede scoringer med lige så høj intensitet og 
overbevisning, uden at skader opstår. For i kampe er 
der ikke nogen pude man kan ”gemme” sig bagved. 
Udtrykket i ansigtet og den kropslige udstråling skal 
hænge sammen med angrebets voldsomhed. 

Vi er nu klar til at træde op på sidste trin i forbundets 
tekniske koncept. Hovedtrin nr. 4. Teknikoptimering. 
Dette er for de voksne atleter fra 21 år. Vi er nu for alvor 
på vej ind i den internationale verdens elite.



190 Karate ATK

Kapitel 10

Kumite koncept Teknik

HOVEDTRIN 4 (+21 ÅR) - 
TEKNIKOPTIMERING

Basis form
Hovedtrin 1 
(U10 - U12)

KARATE KUMITE TEKNIK
ATK TRAPPEN

Scorings- & forsvarsmetoder
Hovedtrin 2 
(U14 - U16)

Individuel teknik
Hovedtrin 3 
(U18 - U21)

Teknikoptimering
Hovedtrin 4 
(+21 år)

Den Italienske storstjerne Luigi Busa vandt i 2012 
VM-titlen i herrernes -75 kg klasse. Denne helt særlige 
finalekamp imod Rafael Aghayev kan du læse mere om i 
forbundets taktiske koncept.  Kampen vandt han grundet 
sin evne til at omstille sin helt særlige kampstil. 

Luigi Busa var i starten af 10’erne en udpræget forsvarer. 
Han var ekspert i at være under pres, bevæge sig på 
yderkanterne af kamparealet og herfra sætte sine 
scoringer ind. Men henover en årelang periode frem til 
slutningen af 10’erne blev det tydeligt, at der var sat 
fokus på den fremadrettede bevægelse, og dermed også 
en udvikling i sine offensive værktøjer i angrebsrollen. 

Det har gjort, at han har udviklet sig til at blive en mere 
alsidig og uforudsigelig kæmper. Årsagen til denne 
ændring kunne muligvis være, at alle kendte hans 
kampstil. Alt for mange gange hvor det har krævet at 
lave et rolleskift i kampen, har det har været tydeligt, 
at kompetencerne ikke har været til stede. Hans 
defensive stil har til tider virket for flygtende, og for at 
undgå advarsler har han været tvunget til at blive mere 
aktiv fremad. Andre gange har han været bagud og 
skulle dermed frem for at score, hvilket ikke har været 
succesfuldt. Disse ”huller” i hans kampstil” kom blandt 
andet til skue i VM-finalen i 2014. Det så ellers ud til, at 
han for anden gang i træk ville løbe med VM titlen. Men 
af en eller anden årsag skiftede han til angrebsrolle 
i slutningen af finalekampen. Her fejlede han på sine 
angreb, så japaneren Ryuichi Tani tydeligt kunne lave 
modangreb, score point, og dermed tabte Busa VM-
guldet.

Vender vi blikket på de sidste kampe af 10’erne og 
starten af 2020, er omdrejningspunktet i hans kampstil 
stadig hans eminente måde at være offensiv og defensiv 
forsvarer på. Men suppleret med en stærk angrebsrolle 
ses nu en meget mere sikker Busa i alle roller. Dette kom 
blandt andet til udtryk i bronzekampen ved Paris Open 
i januar 2020. Selvom Busa kom bagud imod en stærk 
Japaner, gik der ikke længe, før han var med i kampen 
igen. Fra 0-1 til en sejr på 7-3 vidner om en hektisk 
kamp. Denne ændring har krævet en stor indsigt og 
tilpasningsevne fra både kæmper og træners side. 

På ATK-trappens sidste hovedtrin er vi nået til et 
stadie, hvor en lang, forberedende rejse frem mod en 
seniorkarriere er slut. Nu træder kæmperen for alvor ind 
på et højt internationalt seniorniveau. Når kæmperen 
befinder sig her, så er værktøjskassen komplet, og hvad 
skal vi som trænere og især kæmperen selv - kigge efter, 
når der tales ”teknikoptimering”.  Hvis værktøjskassen er 
komplet, tænker man jo nok, nu kan jeg det hele og hvad 
så?

Det er vigtigt at man griber det således an, at tiden, 
man har med sin kæmper, emmer af kvalitet. Nu handler 
det om, hvordan vi (træner og kæmper i fællesskab) 
herfra formår at både vedligeholde, men også optimere 
kæmperens værkstøjskasse. 

Den individuelle tilgang, der tydeligt kom til syne på 
hovedtrin 3, er afgørende at fortsætte med. 

Lad os tage et kig på, hvad forbundets kumitekoncept 
mener med teknikoptimering.

TEKNIKOPTIMERING AF EN 
VERDENSKLASSEATLET
På dette trin er et udgangspunkt, at kæmperen flere 
gange møder de samme topkæmpere. Det skyldes, at 
alle nu deltager i den samme internationale liga. Det 
er derfor vigtigt, at teknikken kan skabe løsninger til 
specifikke opgaver til navngivne kæmpere. Men samtidig 
skal kæmperen også arbejde på uforudsigelighed, 
således at man ikke selv bliver aflæst for nemt. For 
et andet udgangspunkt er, at træneren også må have 
et åbent mind-set for at være innovativ eller i det 
mindste tilskynde kæmperen til at være det. For ikke 
alle udfordringer kan ses, og slet ikke dem der ikke er 
synlige endnu. En kæmper med stort ejerskab for egen 
udvikling, og som samtidig besidder kreative evner, vil 
pludselig åbne for muligheder, ingen havde set komme 
før.

Teknikoptimering på højeste niveau kræver en 
kompetent træner, som er opmærksom på at det ikke 
altid rækker blot at kigge på et enkelt angreb eller et 
enkelt forsvar. Det kan også være som i den indledende 
tekst til kapitlet, at der er områder i kæmperens 
kampstil, som skal udvikles og optimeres, således at 
der er en bredere sammenhæng og større alsidighed i 
kampstil og teknik. Dermed også flere overraskelser og 
så selvfølgelig en mindre fejlmargen. For Italieneren Luigi 
Busa lykkedes det for både ham og træner at optimere 
hele kampstilen i sådan en grad, at den foretrukne stil 
blev endnu farligere. De udviklede stilen ved ikke blot at 
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optimere de bedste egenskaber, men faktisk ved at gøre 
manglende aspekter af kampen endnu bedre. 

For at påbegynde kæmperens teknikoptimering handler 
det dermed om hvilke opgaver, kæmperne står overfor 
lige nu, men også i fremtiden. Man kan dog også 
sige udfordringer. Og ikke alle er på nogen måde til at 
forudsige. I takt med at karatesporten har ændret sig 
siden de første mesterskaber i 70’erne, har dette også 
medført mange forskellige regelændringer. En af de 
mere markante ændringer skete i 2015. Her gik World 
Karate Federation væk fra at lave de mange kast og 
holdegreb, da man mente, at det mindede for meget 
om Judo. Fra den ene dag til den anden var det forbudt 
at holde med 2 hænder. Man ville med den ændring 
fremelske flere angreb fra afstanden.  Det gjorde, at 
kæmpere med de stærkeste tekniske færdigheder i 
infights, holdgreb og kast, øjeblikkeligt fik frataget deres 
vigtigste våben. Heriblandt stjernen over dem alle. Rafael 
Aghayev. 

Da Rafael Aghayev for alvor kom frem på den 
internationale scene, var hans varemærke netop at 
kaste folk i gulvet og efterfølgende score med slag på 
den liggende person. Sådanne markante ændringer 
gav mange kæmpere store udfordringer. Men den lille 
Azerbaijaner fornyede sig selv. Alle vidste, hvad hans 
relativ sparsomme værktøjskasse ellers bestod af. 
Alt var bygget op omkring hans bevægelse tæt ind til 
modstanderen, da han manglede rækkevidde grundet 
sin lille højde. 

Men trods alle odds imod sig lagde han al sin energi i 
sine øvrige karateteknikker. Det blev dog hurtigt markant 
hvilken teknik, der blev hans farligste. Hans slag med 
den venstre hånd. Han udviklede sin teknik til at blive 
endnu hurtigere, stærkere og mere effektiv. Ved hjælp 
af temposkift, varierende scoringsmetoder og stærkere 
pres fra hans angrebsrolle, kunne alle bevidne, at han 
gang på gang alligevel kom igennem med sin venstre 
hånd – og dermed fortsatte vejen ufortrødent til 
slutpodierne.

TEKNISK TRÆNING MED DEN NYE 
SENIORATLET
Trænere på dette niveau har en stor indsigt i, hvilke 
kompetencer deres kæmper besidder. 

På trinet før anbefalede vi, at man primært skulle finde 
frem til de tekniske færdigheder, kæmperen havde, og 
forbedre dem. Trænere og kæmpere skulle i fællesskab 
finde de gode fokuspunkter frem. Det drejede sig 

blandt andet om timing, fjerne unødig bevægelse 
eller tilføje bevægelse, en ny åbning. Derigennem var 
forudsætningen for at løse de generelle roller og dueller 
sat i gang.

Når vi taler om teknikoptimering på dette sidste 
hovedtrin, er fremgangsmåden mere eller mindre den 
samme. Træneren skal nu i væsentlig højere grad have 
for øje at arbejde med at udvikle og optimere tekniske 
færdigheder, som løser opgaven ud fra navngivne 
modstandere, som kæmperen kommer til at møde 
igen og igen. Det er vigtigt, at træneren giver sig tid til 
at studere de modstandere, der findes i kæmperens 
vægtklasse. Hvor kan eventuelle faldgruber være i 
forhold til de færdigheder, min kæmper har? Og Hvordan 
kommer lige præcis det, kæmperen kan, i spil?

Det drejer sig ikke blot om formen på teknik, men 
mere om hvordan angreb eller forsvar kan anvendes i 
bestemte strategier imod specifikke modstandere. Når 
der trænes, arbejdes der hovedsaglig i åbne øvelser. En 
kort intro med en anvendt delmetode kan anvendes ved 
udvikling af en svær teknisk detalje. Men herfra skal der 
trænes relativt hurtigt igen i en kampbaseret øvelse. Med 
afsæt i en fælles dialog med kæmperen har forbundets 
tekniske koncept 6 gode råd til teknikoptimering for en 
ny senioratlet.
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6 GODE RÅD TIL TEKNIKOPTIMERING AF DEN 
NYE SENIORATLET

Råd nr. 1. Kraftfuld og overbevisende teknik
Scoringsteknikker på dette niveau kræver ”mere”, 
før den overbeviser dommerne. Udførelsen skal 
troværdigt udstråle en reel skade på modstanderen. 
Analysér succesfulde angreb og sammenlign med 
ikke-succesfulde angreb. Kan selve teknikken blive 
hurtigere og mere kraftfuld? Du kan læne dig op ad 
gelænderet for at få mere input til dette råd. Især regler 
og scoringskriterier, men også udtryk og attitude kan 
være vejen frem.

Råd nr. 2 Effektivt benarbejde
Udvikling af et godt pres kan i mange tilfælde 
kompensere for en mindre mangfoldighed af angreb. 
Vender vi tilbage til historien om Rafael Aghayev, er det 
bemærkelsesværdigt måden, han evner at kontrollere 
afstanden, og samtidig formår at benytte sig af hele 
kamparealet. Der er tekniske færdigheder forbundet 
med at presse modstander i hjørnet og holde ham der. 
Ligeledes er evnen til at bevæge sig til hjørnet med 
ryggen mod muren og flytte sig langs kanterne som en 
del af hele kampspillet. Den specifikke koordination i 
ATK’ens tekniske forstærkende spor 2, er gældende her.

Råd nr. 3 Vær forberedt på ukendte faktorer og 
modstandere (Spot ”tells”).
Evnen til at reagere prompte skal øves. Her sættes øje-
hånd/fod koordinationen på træningsskemaet. Der skal 
arbejdes på at afsløre ”Tells”. Det handler blandt andet 
om, når træneren fortæller, ”du kan jo se, hvad han 
kommer med”, at kæmperen også fanger disse signaler. 
”Tells” er når en modstander eksempelvis trækker op 
i knæet eller dykker ned i skulderen inden angrebet. 
Hermed indikeres der, hvad der er på vej. Udtrykket ”At 
spotte Tells” er inspireret af et studie (114) lavet over 
tyske landsholdskæmpere. I Tyskernes forberedelser til 
Senior VM 2014 i Bremen, undersøgte man kæmpernes 
evne til at aflæse angreb, og hvor hurtigt forsvareren 
dermed kunne reagere med en kontra. Studiet 
undersøgte også, hvordan afstanden spillede ind. 
Angriberen kunne vælge imellem 3 forskellige angreb 
(Kizami, Gyaku Tsuki og Mawashi Geri), og forsvareren 
vidste ikke hvilket, der kom. Studiet viste, at en 
opfattelse af bevægelse hos modstanderen var en bedre 
ting at reagere på end afstanden.

Dette er et vigtigt råd. Din kæmper vil møde 
andres uforudsigelighed og øve sig i at spotte, når 
modstanderen afslører sig selv. Det er en essentiel 
del at træne. Det kræver en omstilling og tilpasning af 
scorings- og forsvarsmetoder samt skiftende afstande. 
Dette hænger sammen med råd nr. 5. For hvordan 
forbereder en kæmper sig på noget, som man ikke ved 
på forhånd sker? 

Råd nr. 4 Udvikling af teknikrepertoire der 
skaber temposkift
Er kampstilen for ensidig? Eller er der uforudsigelighed?

Er der områder, som kan optimeres, således at hele 
kampstilen gøres endnu stærkere?

Maskér teknikken ved at lave andre angreb. Samme 
teknik skal forsat udvikles til at blive sat i spil på mange 
forskellige måder. Er man en udbredt sparker og lige 
pludselig også anvender slag, kan det skabe store 
overraskelsesmomenter og temposkift.

Råd nr. 5 Vedligeholdelse og ”automatisering” 
af kæmperens værktøjskasse
Kæmperen når ikke at tænke i kampen. Der reageres på 
instinkt.

Mo ichi do er et velkendt begreb i karate. ”En gang til”. 
Gentagelse er en nødvendighed.

Trænerens opgave er så at finde inspirerende øvelser, 
som kæmperen kan finde motivation i.

Råd nr. 6 Kampen på kæmperens egne 
præmisser
De dygtigste kæmpere ved, hvad de kan. De vil gøre 
deres til at få modstanderen til at kæmpe den duel, de 
selv er ekspert i. Det er vigtigt, at kæmperen udvikler 
betingelser for at kunne skabe en kamp, som sætter 
deres teknik i spil.
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HVORDAN KOMMER DE FOREGÅENDE ATK-
TRAPPETRIN TIL SYNE PÅ DETTE SIDSTE 
HOVEDTRIN NR. 4
Det er stadig en god ide at vende tilbage til fundamentet. 
Som træner bruger vi de foregående trin til at skabe 
en større indsigt i, hvor der skal sættes ind henne, når 
teknikoptimeringen skal finde sted. 

Trin 1 – Basisform viser om der er noget helt 
grundlæggende ved teknikkens udførelse eller 
bevægelsen i kampstilling, der skal optimeres.

Trin 2 – Scorings- og forsvarsmetoder giver inspiration til 
at skabe den yderligere variation.

Trin 3 – Individuel teknik. Tekniktræningen forholder sig 
både til modstanderen og den specifikke opgave. Det 
kan være udvikling af sammenhængende bevægelser 
og derigennem ny timing og anvendelse, således at 
teknikken kan løse den aktuelle udfordring, kæmperen 
står overfor.

Trænertilgangen snævrer perspektivet lidt ind og giver 
nu en stærk forudsætning for, at den enkelte person 
ses. Det er ligeledes vigtigt, at kæmperen på hovedtrin 4 
selv kommer på banen og får ejerskab og indflydelse på 
udviklingen. I sidste ende er det kæmperen selv, der skal 
løse opgaven.

Inden vi går videre
Alle elementerne på dette sidste ATK-hovedtrin er 
nu blevet præsenteret. Optimeringen er godt i gang, 
men inden vi slipper trappen og bevæger os ud i 
seniorkarrieren, tager vi for sidste gang fat i ATK 
trappens gelænder. Lad os tage et kig på det og se, 
hvordan vi kan bruge ”gelænderet” i vores træning.

NÅR JEG LÆNER MIG OP AD ATK TRAPPENS 
GELÆNDER (DE 3 SPOR)

Basis form
Hovedtrin 1 
(U10 - U12)

Scorings- & forsvarsmetoder
Hovedtrin 2 
(U14 - U16)

Individuel teknik
Hovedtrin 3 
(U18 - U21)

Teknikoptimering
Hovedtrin 4 
(+21 år)

Spor 3 - U
dtry

k & attit
ude

Spor 2 - K
oordinationsfæ

rdigheder

Spor 1 - R
egler

KARATE KUMITE TEKNIK
ATK TRAPPEN

Gelænderets Spor 1 - Regler 

SPOR 1 Regler

Hovedtrin 4 
(+21 år)

Optimering

Kæmperne kan agere som dommere. De har en stor 
indsigt i, om anvendte teknikker giver point, advarsler 
eller bevæger sig inden for reglerne.

Vend tilbage til scoringskriterierne. Brug dem som et 
vigtigt redskab i optimeringen af scoringsteknikken.

Gelænderets Spor 2 - Koordinationsfærdigheder

SPOR 2 Koordinationsfærdigheder

Hovedtrin 4 
(+21 år)

Optimering

Tekniktræning er noget, som kæmperen har beskæftiget 
sig med i mange år. Stigetræning og boldtræning er 
med til at vedligeholde koordinationsevnen, og kan 
skabe god motivation. Der skal selvfølgelig også lægges 
vægt på den specifikke koordination, således at selve 
teknikbevægelsen udføres korrekt.

Gelænderets Spor 3 - Udtryk & Attitude 

SPOR 3 Udtryk og Attitude

Hovedtrin 4 
(+21 år)

Udvikling af fighterspirit

Kæmperens udtryk efter leveret angreb er ikke til at 
tage fejl af. Råbet hænger ved, ”længe” efter angrebet 
er leveret. Dette ses også på lavere niveauer, men når 
vi snakker topseniorniveau, passer styrken og tempoet 
sammen med udtrykket. Det er derfor vigtigt, at det 
fortsat er en naturlig del af især angrebsudførelsen, 
at kæmperne med sit råb og kropsudstråling fanger 
dommernes opmærksomhed. Det skal dog være 
opmærksomheden rettet på voldsomheden i en 
udførelse af teknikken, ikke grundet manglende god 
opførsel.
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TEKNISKE KRAV
Du har nu besteget samtlige trin, fra bunden til 
toppen. Alle 4 hovedtrin. BASIS FORM, SCORINGS- og 
FORSVARSMETODERNE, DEN INDIVIDUELLE TEKNIK samt 
TEKNIKOPTIMERING. Derudover har vi lænet os op ad 
gelænderet ved hvert af disse hovedtrin og hevet godt 
og grundigt fat i det, når vi er trådt op på næste trin.  
Gelænderet har hjulpet os med 3 forstærkende spor: 
REGLER, KOODINATIONSFÆRDIGHEDER samt UDTRYK OG 
ATTITUDE. Hver især med deres effekt til, at kæmperen 
kommer succesfuldt igennem kampen. 

Det fører os videre til at kigge på, hvad det egentlig er, 
man skal kunne indfri af krav som verdensklasseatlet, 
når man kigger på det tekniske område.  De tekniske 
krav kan beskrives som de afgørende egenskaber, 
kæmperen skal besidde på dette niveau. 

Samlet set er karakteren for TEKNIK 4. Det får ikke 
topkarakter, men næsten. Dette skyldes blandt andet, 
at man med relativ få tekniske værktøjer kan blive 
verdensklasse, blot man forstår hvordan og hvornår 
det skal bringes i spil, samtidig med at attituden er 
overbevisende. 

Vi kan identificere 6 tekniske krav, som konceptet 
anbefaler at træningen bliver planlagt henimod. 

Styringsevne: 4 
Evnen til at sætte scoringsteknikker helt præcist der, 
hvor man vil, er en meget vigtig egenskab. Når åbninger 
opstår, er det vigtig at man kan styre uden om parader 
eller tydeligt gå forbi.

Tilpasningsevne: 5
Evnen til at anvende samme teknik i mange forskellige 
situationer, forskellige variationer og metoder er 
afgørende at kunne som verdensklasse atlet.

Reaktionsevne: 5
En af de vigtigste evner. Evnen til at kunne reagere 
øjeblikkeligt, når først man har observeret en handling, 
skal være til stede.

Orienteringsevne: 3
Evnen til at udnytte kamparealet er en vigtig egenskab. 
I enkelte tilfælde i slutningen af kampen kan det 
være afgørende, hvis man træder uden for arealets 
begrænsninger.

Læringsevne: 3
Der vil være behov for at lære nye teknikker. Men 
samtidig er dette ikke en lang og omfattende liste. 
De fleste verdensklasseatleter perfektionerer en lille 
håndfuld teknikker, og resten bruges til maskering og 
gøre dem uforudsigelige.

Øje-hånd koordination: 5
Essentiel evne. Når en teknik sættes i gang, afhænger 
kontrollen af egne bevægelser, af øjnenes evne til at 
”spore” og fornemme retning, afstand og hastighed. 
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Forbundets 
kumitekoncept 
del 2 - TAKTIK
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INTRODUKTION FORBUNDETS KUMITE 
KONCEPT DEL 2 - TAKTIK 
En karatekamp har liv. Den bølger frem og tilbage, som 
sekunderne skrider frem. De to modstandere står i 
intense situationer, og der skal lynhurtigt træffes valg på 
baggrund af det, der opstår. 

”Hvis jeg vælger at angribe, så åbner jeg mig. Måske 
skal jeg trække tiden og vente til, at vi er længere inde i 
kampen”. Kæmperne søger at træffe det rette valg, og 
prøver at positionere sig til angreb eller forsvar. Hurtige 
hop og bevægelser er kendetegnende, når der bygges op 
til et angreb. Afstanden ændres imellem dem. Enhver lille 
detalje observeres. Hvordan er modstanderens hænder 
placeret? Kan der skabes en mulig åbning? Hvor lang tid 
er der tilbage? 

Kumite har udviklet sig til en kamp, hvor den, der vinder, 
ikke blot er den, som er teknisk dygtig eller fysisk 
overlegen. Der skal mere til. Et godt taktisk set-up vil 
danne grundlag for, at kæmperen kan træffe den rigtige 
beslutning i de afgørende øjeblikke. Kamptiden for 
seniorer på 3 minutter er relativ kort, og det er endnu 
hurtigere overstået, når man er under 18 år. Så det 
handler i høj grad om at få bragt sine kompetencer i 
spil på det helt rigtige tidspunkt. Kæmperen må ikke 
begå fejl, for der er ikke en ekstra omgang, hvor der 
kan rettes op på det. Vigtigheden i at forstå, at der er 
mere i kumite end blot hvilken teknik, der anvendes, 
kan ikke understreges nok. Dermed kommer vi nu ind 
på et område, som både har været, men som vi også 
anser for at være et fremtidigt afgørende område 
for kvalitetssikringen af Dansk Karate Forbunds 
konkurrencedygtighed i international sammenhæng.

ATK-trappe for taktisk kumitetræning
ATK-trappen i den taktiske træning i kumite, er bygget 
op på samme måde som den tekniske ATK-trappe. Den 
hjælper kæmpere og trænere med at danne sig et godt 
overblik over den taktiske progression. 

Den taktiske ATK-trappe opdelt i 4 hovedtrin. 
Hvert hovedtrin dækker over flere aldersgrupper. 
Aldersgruppeinddelingerne er på hvert trin relativ 
brede, da danske karateklubbers normale træningshold 
indeholder mange aldersgrupper. Mange har dog også 
inddelt deres træninger i grader og bæltefarver. Men 
ATK-modellen læner sig op ad de alderskategorier, der 
er ved konkurrencer, og differentierer ikke ved hjælp af 
grader. Modellen er tænkt således, at kæmperen på 8 
år starter på nederste trin, og har sit primære fokus her 
frem til 11-årsalderen. I takt med at man bliver ældre, 
træder man op på næste trin.

Hvert trin indeholder de taktiske færdigheder, der 
anbefales at blive trænet i netop i den aldersgruppe. 
Det er meningen, at trænere primært skal lægge 
fokus på de emner, aldersgruppen og ATK-trappens 
trin indeholder. Hvis en træner har et hold med flere 
aldersgrupper og flere niveauer, kan man selvfølgelig 
godt lade sig inspirere af de næste trin. 

Vær opmærksom på at et hovedtrins emne ikke er noget, 
som man efterlader. Man bygger videre på det allerede 
lærte. Det betyder, at det er noget man tager med sig og 
arbejder videre med sammen med næste step. 

KARATE KUMITE TAKTIK
ATK TRAPPEN

Dueller
Hovedtrin 1 
(U10 - U12)

Kampfaser
Hovedtrin 2 
(U14 - U16)

Kampstrategier
Hovedtrin 3 
(U18 - U21)

Individuel stil og 
optimering
Hovedtrin 4 (+21 år)

Spor 1 - R
egler

Spor 2 - G
ameplanen

KARATE KUMITE TAKTIK
ATK TRAPPEN
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ATK TRAPPENS GELÆNDER

Dueller
Hovedtrin 1 
(U10 - U12)

Kampfaser
Hovedtrin 2 
(U14 - U16)

Kampstrategier
Hovedtrin 3 
(U18 - U21)

Individuel stil og 
optimering
Hovedtrin 4 (+21 år)

Spor 1 - R
egler

Spor 2 - G
ameplanen

KARATE KUMITE TAKTIK
ATK TRAPPEN

På trappens side er der et tilhørende ”gelænder”. Et 
gelænder som man støtter sig opad, inden man træder 
videre til næste trin. Fuldstændig som når man går op ad 
en trappe. De taktiske færdigheder, kæmperen tilegner 
sig på hvert trin, bliver forstærket og støttet netop af 
ATK-trappens ”gelænder”. Gelænderet på taktikkens ATK 
trappe består af 2 spor. I hvert kapitel for hvert hovedtrin 
vil vi vende, hvordan sporene kan gøre en forskel for 
den taktiske træning. I det efterfølgende er der en kort 
forklaring på de 2 forstærkende spor.

Gelænderets Spor 1 - Regler 
Når træner og kæmper står på ATK trappen og læner sig 
op ad gelænderet, vil sporet give en både afgørende, 
men også praktisk forståelse af reglerne. Reglerne 
har selvsagt en direkte indflydelse på kampen. I vores 
taktiske sprog betyder det, at regelforståelse kan 
forstærke dueller, kampens faser og kampstrategierne. 
De væsentligste elementer fra WKF regelsæt, som har 
den største betydning for kampen, vil derfor heri blive 
fremhævet.

I takt med at kæmperen følger ATK trappens trin, vil 
sporet komme med anbefalinger til, hvordan den taktiske 
træning kommer i samspil med reglerne.
Herunder kan du se hvilke emner, der er på dette spor 
inden for hver aldersgruppe. 

SPOR 1 Regler

Hovedtrin 4 
(+21 år)

Optimering

Hovedtrin 3 
(U18-U21)

Kæmperen bliver dommer

Hovedtrin 2 
(U14-U16)

Kæmpe med advarsler
De ulovlige handlinger 

Hovedtrin 1 
(U10-U12)

Sådan vinder man 
Advarsler og Straf
Hajime og Yame (Start og slut) 
Rei - Det vigtige buk

Gelænderets Spor 2 – Gameplan
Spørgsmål som ”Hvordan skal jeg gribe kampen an” 
eller ”hvordan skal jeg løse den modstander”, er ganske 
relevante. Både træner og kæmper krydser selvfølgelig 
fingre for et godt udfald af kampen. Men hvordan 
kan begge øge chancen for, at udfaldet er baseret 
mere på kompetence end på held? Spor 2 omhandler 
gameplanen. Det er her, kæmperen og træneren samler 
deres analyser, den taktiske viden og kæmperens 
tekniske formåen, som dermed vil ende med at blive 
planen for kampen. Således vil kæmperen forstærke 
evnen til at komme succesfuldt ud af kampen. At 
lægge en gameplan er noget, som kæmperen faktisk 
introduceres for allerede første gang, et stævne er i 
kalenderen. I takt med at kæmperen bevæger sig opad 
ATK-trappens trin og de taktiske emner læres, udvikles 
selvfølgelig også gameplanen.

På modellen ses et overblik over sporet Gameplan.

SPOR 2 Gameplanen

Hovedtrin 4 
(+21 år)

Game-optimering – Anvende regler 
som en del af strategien

Hovedtrin 3 
(U18-U21)

Gameplan for hele kampen

Hovedtrin 2 
(U14-U16)

Den levende Gameplan

Hovedtrin 1 
(U10-U12)

Den første Gameplan 
Kampens Flow (Coach-kæmper 
samarbejde)

Dette var en overordnet gennemgang af de to 
forstærkende spor - vores gelænder til den taktiske ATK-
trappe.

Nu er vi klar til at træde op på første hovedtrin: Dueller. 
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HOVEDTRIN 1 (U10/U12) - DUELLER

Dueller
Hovedtrin 1 
(U10 - U12)

KARATE KUMITE TAKTIK
ATK TRAPPEN

Kampfaser
Hovedtrin 2 
(U14 - U16)

Kampstrategier
Hovedtrin 3 
(U18 - U21)

Individuel stil og optimering
Hovedtrin 4 
(+21 år)

Kampen er i gang.
Faktisk har den stået på i hele 1 minutter og 54 
sekunder. Den er næsten slut. Med 6 sekunder tilbage 
er spændingen på sit højeste. Der har dog ikke fundet 
nogen scoringer sted, så stillingen er stadig 0-0. 
Kæmperne står dybt nede i benene. De kender hinanden 
umådelig godt. De ved begge, at nu er der slet ikke plads 
til nogen fejl. 

Med små bitte bevægelser fremad forsøger den blå 
kæmper at lægge et pres og nærmer sig sin modstander. 
Men faren lurer. Kommer han for tæt på, kan den røde 
kæmper nå ham og ramme med et angreb. Og så kan 
stillingen pludselig være 0-1. 

Man kan fornemme arme og ben sitre hos begge, og 
sveden pibler frem. Der er fuldt fokus. 

Den røde kæmper trækker sig i små spændte 
hoppebevægelser baglæns. Men pludselig skifter det.  
For ud af ingenting springer den røde kæmper afsted for 
at ramme sin modstander med slag til hovedet. 

Selvom den blå kæmper i samme øjeblik er på vej frem, 
er han klar og undgår slaget. Han kan lige akkurat træde 
ud af rækkevidde, og med sin ene hånd fanger han den 
røde kæmpers arm og skubber den nedad. I en samtidig 
bevægelse slår han sin anden hånd fremad og ind i 
brystkassen på sin modstander. Flagdommerne hiver 
de blå flag ud, og hoveddommeren råber øjeblikkelig 
”Yame”. En nervepirrende duel blandt flere er ovre, og 
denne gang kom der et point ud af det.

Dette kapitel omhandler fundamentet i Forbundets 
Taktiske Kumite Koncept. Duellerne. Dette er ATK 
trappens første trin. Taktik er en underlig størrelse. For 
hvordan skal det egentlig gribes an?
Overordnet anbefaler vi, at taktisk træning er noget, som 
er prioriteret højt, og at kæmperne får det med helt fra 
begyndelsen, netop fordi det er en sparringsdisciplin, og 
der fra starten er krav om kampforståelse. Vi starter med 
at introducere, hvad en duel er, og hvilke typer dueller der 
er.

Hvad er en duel og hvilke typer er der?
Duellerne er den direkte kamp imellem 2 kæmpere. 
Mand mod mand.

Det sker ikke nødvendigvis, at hver gang dommerens 
”Hajime”, som betyder ”begynd at kæmpe”, lyder, at 
der sættes en duel i gang. Når en kamp starter, bruger 
kæmperne tid på at positionere sig over for hinanden og 
forberede en duel. I de tilfælde, hvor kampen sættes i 
gang og der ingenting sker andet end hop og bevægelse 
rundt på gulvet, er det ikke en duel. Der skal som 
minimum foretages en form for slag- eller sparketeknik 
fra den ene part. Der kan dog sagtens opstå dueller, hvor 
der ikke bliver scoret. 

Kæmperne skal være forberedte på flere typer af dueller. 
En ting er at der kan forekomme forskellige teknikker, 
som kæmperen skal lære at forholde sig til. Noget andet 
er selve formålet med duellen. Det er nemlig ikke altid 
point, det drejer sig. Jo måske for den ene part. Men 
der kan sagtens opstå dueller, hvor formålet drejer sig 
mere om at holde modstanderen fra at score enten ved 
parader, undvigelser eller destruktive handlinger. 

En duel defineres ved, at den skal indeholde mindst 
én teknik – altså et scoringsforsøg, og afslutningen 
på duellen foregår enten, når kæmperne trækker sig 
væk fra hinanden efter et givent angreb og derved 
ikke kan nå hinanden mere, eller når dommeren 
beordrer et kampstop med Yame. 

En typisk eller normal duel er dem vi ser i begyndelsen 
af en kamp eller når kampen står 0-0, og der stadig er 
god tid tilbage. Dem kan vi kalde for scoringsdueller. 
For her er formålet at score point. Det er de dueller, vi vil 
beskæftige os med på dette trin af ATK-trappen. Men 
der findes 3 typer dueller. De har forskellige formål. De 2 
andre kaldes for kontrol-dueller og ødelæggende dueller. 
Disse opstår, når kampen skifter fra uafgjort, til der er en 
føring. Her kan man opleve, at når en duel opstår, handler 
det ikke længere om at score point for den ene kæmpers 
vedkommende. Men mere om at kontrollere kampen. 
Det betyder, at den ene kæmper har mere fokus på at 
flytte sig fra angrebene og undgå at blive scoret på. Når 
duellerne ændrer formål, er det primært fordi kæmperne 
ikke længere har samme mål. Netop fordi den ene 
kæmper er foran og den anden er bagud. Disse dueltyper 
vender vi tilbage til på næste trin af ATK-trappen. For det 
er netop i arbejdet med kampens faser på trin 2, at der 
arbejdes med forståelse af, hvordan en kamp udvikler 
sig. Dermed vil duellerne også ændre sig.
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Lad os starte med at se på duellens opbygning, inden vi 
tager hul på træningen.

Scoringsdueller Standardduellen hvor det handler 
om at ”finde pointet”. Hvem er først 
inde med teknikken?

Kontroldueller Her er der mere fokus på forsvar 
end at score point. 

Ødelæggende 
dueller

Masser af angreb, gerne på 
en forkert afstand som gør, at 
modstanderens forberedelse bliver 
ødelagt.

Duellens opbygning
En enkel angrebsteknik fra den ene kæmper og en enkel 
forsvarsteknik fra den anden kæmper, og så kan man 
have en duel. Så simpelt er det. Det vil sige en udveksling 
af teknik. Det er her, vi starter. 

Vi skal dog relativt hurtigt lægge yderligere elementer 
til, for så vil duellen blive livlig og virkelig. En duel bygges 
op omkring 5 elementer, som alle indgår hver gang, en 
duel opstår. En duel er bygget med et formål. Og som 
beskrevet før, så drejer det sig om duellens type. Ud 
fra formålet, og det er selvfølgelig noget, som opstår 
i kampen, sættes duellen i gang. Det vil sige, at den 
har en start. Vi er dog endnu ikke sikre på, om duellen 
kommer i gang eller ej. For kæmperen ved ikke, hvordan 
modstanderen vil reagere. Næste skridt er indtagelsen 
af en rolle. Oftest indledes duellen med at kæmperen 
bevæger sig eller positionerer sig i stilling til den rette 
afstand, og dette er efterfulgt af et angreb fra den ene 
part, og et modangreb eller forsvar fra den anden part. 
Kæmperne trækker sig herefter væk fra hinanden igen, 
og så er duellen slut. 

Der kan også opstå længerevarende dueller i den 
forstand, at der udveksles flere angreb, og kæmperne 
når ikke ud i en afstand, hvor der skal bruges tid på 
at finde positionen igen. Ved disse dueller er det ofte 
dommeren, der beordrer kampstop. Omvendt så er nogle 
duellers varighed meget korte. Disse kan opstå så snart 
kampen sættes i gang, og med en udveksling af teknik 
er den ovre indenfor 1 sekund. Nogle kæmpere kan 
nemlig ved et kampstop fornemme, at de kan nå deres 
modstander fra startfelterne. Så snart kampen starter 
ved dommerens kommando ”Hajime”, angriber de fra 
denne position. Når det sker, er der ikke tid til at bygge 
op til duellen ved at indtage en rolle og positionere sig.

Igennem duellerne skal det taktiske fundament bygges. I 
modellen herunder illustreres de 5 elementer, som indgår 
i en duel. Alle 5 er i en eller anden form altid til stede, før 
en duel kan opstå. 

Duellens opbygning

Dueltype 
(Formål)

Start Rolle Teknik Slut

Scoring

Kontrol

Ødelæg-
gende

Bygge op 
og finde 
afstand

Ved Haji-
me

Angriber

Forsvarer

Defensiv 
Angriber

Offensiv 
Forsvarer

Basisform

Variatio-
ner

Gentagne 
angreb

Trække 
ud på 
afstand

Ved Yame

Der tales tit om, at den kæmper, der kontrollerer 
afstanden, har fordelen på sin side. 

En typisk startafstand i en duel er hvor kæmperne ikke 
kan nå hinanden. For kan man nå sin modstander, er der 
øjeblikkelig chance for scoring. Afstanden imellem de to 
modstandere er dermed afgørende i duellerne. Det er her 
rollen kommer ind, for der hører netop mere til ”gamet” 
end blot slag og spark. At kunne indtage en rolle og 
skifte imellem flere giver kæmperen taktiske fordele.

Rollen er dermed en helt essentiel hjørnesten i det 
taktiske fundament. På dette første hovedtrin anbefales, 
at introduktionen til de to første roller i duellen 
påbegyndes. Men hvordan man indtager en rolle, er 
mere komplekst end som så.  Derfor kommer der i det 
efterfølgende afsnit en dybdegående beskrivelse af de 
roller, som forbundets kumitekoncept anvender. Dette 
gøres, så træneren har en god indsigt, inden rollerne 
gradvis introduceres for de unge kæmpere.

Roller
Når kampen er i gang, arbejder kæmperne på at finde 
den gode afstand til et angreb. Allerede helt fra start skal 
børnene lære, hvordan man prøver at lure hinanden af 
og ikke bare hovedkulds springer på hinanden. Ligesom 
i et spil kort. Gad vide hvad næste træk er, tænker man. 
Skal jeg smide det kort eller det kort. I duellen handler det 
groft sagt om, at kæmperen enten vil starte eller vil vente. 
I dette opbyggende spil indtager kæmperen en rolle. 
Forbundets kumitekoncept lægger op til at anvende 
fire forskellige roller. Der kan sikkert findes flere, men 
det direkte arbejde med kæmperen til konkurrencen 
kan skabe mere forvirring end klarhed med alt for 
mange teoretiske valg at forholde sig til. Det praktiske 



201Dansk Karate ForbundKumite koncept Taktik

arbejde med kæmperen og de hurtige beslutninger, der 
skal træffes i forbindelse med kampene, er prioriteret. 
Derfor anbefaler konceptet 4 roller. 2 angrebsroller og 2 
forsvarsroller. Men både angrebsrollen og forsvarsrollen 
kan være bevægelige, afventende og hvad der kan være 
derimellem. 

I kumite er rollen afgørende i den forstand, at arbejder 
du på en bestemt måde, har du disse muligheder for 
angreb og forsvar. Indtager du en anden rolle, har du 
mulighed for nogle andre ting. Rollen kan også være 
afgørende set over hele kampen i sammenhæng. Din 
rolle kan nemlig afspejle dominans, initiativ eller taktisk 
overlegenhed. Det kan have en enorm indflydelse på 
dommernes vurdering i Hantei afgørelser. Du skal dog 
være opmærksom på, at det selvfølgelig ikke er nok 
blot at indtage en rolle. Der skal selvfølgelig komme 
scoringsgivende spark eller slag i karatekampen. 

Det følgende afsnit går i dybden på de to første roller, 
man indtager i kampen/duellerne. Nemlig angriberen og 
forsvareren. Vi kigger på, hvad der er kendetegnende, og 
hvilke fordele og ulemper rollerne har. På ATK-trappens 
andet hovedtrin vendes de sidste to roller.

Angriberen 
Den første præsentation af angrebsrollen er at have 
et bevægemønster, der er fremadrettet. Angriberen 
bevæger sig fremad, og søger hurtigt at komme ind på 
en angrebsafstand. Angriberen arbejder aggressivt på 
at skabe åbning hos modstanderen. Når man er i en 
angrebsrolle, står man på de blå måtter, ikke de røde. 
Man er placeret på midten af arealet eller med front ud 
mod de røde Jogai linjer. Modstanderen bliver derfor 
nødt til at bevæge sig baglæns og kommer til og stå helt 
ude i hjørnet af kamparealet. Angriberen går sjældent 
”Jogai”. Den eneste måde, han kan komme til det på, er 
ved bevægelsen i sit angreb.

Et meget tydeligt kendetegn er, at når du står foran 
angriberen, ender du som regel i forsvarsrollen. Hvis du 
skal formå at forblive i angriberrollen, skal du virkelig 
kunne modstå et massivt pres og være meget klar på, 
at der kommer angreb. For dette er en klassisk angriber. 
”Jeg har bolden, og jeg sparker den i mål”- typen. 
Presset foregår aggressivt med bevægelse, stik og 
skinangreb. Typen arbejder hårdt på en åbning, og starter 
så snart muligheden byder sig. Han følger op og angriber 
igen, hvis det er muligt. Typisk starter presset på linjen 
lige foran modstanderen, og han søger den direkte vej 
ind til sit mål. Får angriberen ikke de rigtige signaler, som 
giver ham en åbning, kan han dog sagtens bevæge sig 

væk fra linjen. Han skifter til større bevægelser. Frem og 
tilbage og fra side til side. Han kan også prøve at skifte 
fodstilling, forskellige skinangreb og vinkel.
Skal du indtage denne rolle og bruge den til fulde, skal 
dine angreb være af høj klasse. Du skal have mod til at 
turde satse og starte først. Står modstanderen stille, vil 
en angriber ”lukke afstanden” og angribe. Denne type vil 
ikke tøve. 

En klar ulempe for denne type er overblikket over 
afstanden og kampen som helhed. En angriber kan 
have det, man kalder for at kæmpe med –hovedet 
under armen”. Fordi du i denne rolle er travlt optaget 
af at presse den anden ud i hjørnet og skabe åbninger, 
så holder du ikke øje med din modstander. Det er her, 
at angriberen “glemmer” afstanden, og modstanderen 
angriber. Det vil sige før angriberen reelt når at komme 
i gang. Det kan skabe store frustrationer. Her er det så 
vigtigt, at angriberen kan justere afstanden eller skifte til 
defensiv angriber, så han kan ”fange” modstanderen.  
En anden ulempe kan være, at angriberen glemmer 
overblikket på kampen som helhed. Det er især her, 
”hovedet” kommer under armen. Der bliver ikke holdt 
øje med tid, pointscore og advarsler. Det betyder, at når 
vi begynder at tale faser og skift imellem dem, så kan 
omstilling til forsvar være fraværende her.

Kompetencer og fordele som angriber:
Man kan selv søge scoring på eget initiativ.
Man tiltrækker opmærksomhed, som er synlig for 
dommerne, især hvis modstanderen står stille.
Følelsen af masser af plads. Du har “hele arealet” bag 
dig. Der er plads til forsvar. 

Ulemper som angriber:
Man glemmer afstand, når man presser og kommer for 
hurtigt ind. Så får modstanderen en fordel.
Det kan koste meget energi at lægge et pres, inden man 
reelt når frem til afstanden og skal angribe.

Forsvareren
Den første introduktion til denne rolle kan have 
modstand hos mange. Der kan være forventninger 
til, at man skal ind og slås, når man er i kamp. Men 
det er ikke tilfældet, hvis man indtager denne rolle. 
Forsvareren er i mange henseender modsætningen til 
angriberen. Forsvareren trækker sig, bevæger sig rundt 
om modstanderen, lader modstanderen komme til en og 
venter på det helt rigtige tidspunkt. 

De tydelige ”rolle”-kendetegn kan være nemme at 
spotte. En forsvarer lader sig presse tilbage eller venter 
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på, at hans modstander kommer til sig. Rollen har det 
bedst på yderkanterne af kamparealet. Det vil sige i 
hjørnerne og langs siderne. Forsvareren er god til at stå 
imod angriberens pres. Du har modet til at holde linjen 
over for ham. Det gør du ved at afstandsjustere med små 
bevægelser frem og tilbage og lidt til siderne. Du står 
afventende og er lige på kanten af angrebsafstanden, 
klar til at ”fange” angriberens fremstød med et modsvar. 
I denne rolle har du yderst gode forsvarskompetencer 
i den direkte konfrontation. Når angrebet kommer, 
er du stærk til at beskytte dig med parader og 
kropsundvigelser. 

Forsvareren kan dog også starte et angreb. Det sker, 
når angriberen laver en fejlbedømmelse af afstanden 
imellem dem. Her ser man ofte, at forsvareren springer i 
hovedet på angriberen. 

Kompetencer og fordele som forsvarer
Du kan lave parader og kropsundvigelser til over middel. 
Du er især god til at dukke dig og lukke af for evt. 
åbninger, så der ikke kan scores.
Du er god til at lave alle typer kontra.

Ulemper som forsvarer
Bliver scoret på selvom paraden er oppe.
Er udfordret ved bagud, skal nu fremad banen i stedet.

Teknikken er dog stadig afgørende for, at der er duel
Rollerne er den taktiske hjørnesten i opbygningen af 
duellen, og de er vigtige at forholde sig til i opbygningen 
af duellen. Men før en duel reelt kan opstå, skal der være 
et scoringsforsøg. Det betyder, at den afgørende del 
af duellen er selve teknikken. Den kan der selvfølgelig 
også være noget taktisk i, især når det drejer sig om at 
vælge den rigtige løsning. Selve træningen af teknik kan 
genbesøges i kapitlet om teknik i kumite.

Lad os tage et kig på de dueller, som er vigtige at træne 
på dette første trin af ATK-trappen.

DUELLER PÅ HOVEDTRIN 1 AF ATK-TRAPPEN
Forbundets kumitekoncept anbefaler at introducere 
dueller fra start af hos 8 årige. Forbundet har udviklet 
en række grundlæggende dueller, som konceptet 
anbefaler bliver trænet afhængigt af hvilket trin, 
kæmperen befinder sig på. Når der trænes dueller, så er 
udgangspunktet løsninger, det vil sige hvad kæmperen 
skal gøre imod den rolle og det angreb. Når der arbejdes 
med dueller, aftales på forhånd hvem der har hvilken 
rolle. I overordnede termer kan man sige, at den ene part 
har hovedrollen og den anden part er medspiller.

Introduktionen til træning af duellerne skal dermed 
foregå som en lukket opgave. Det vil sige, at det for 
begge parter er helt fastlagt, hvad man skal gøre. Næste 
skridt er, at man kan udvide til flere løsninger til den 
samme opgave. Herfra kan træneren give medspilleren 
flere muligheder, så den kæmper, som har hovedrollen, 
ikke ved 100 % hvad der sker, men begynder at forholde 
sig til, hvad der observeres. 

Stille og roligt udvikler en duel sig til at blive flere dueller, 
for til sidst at indgå frit i kampen.

Duellerne er beskrevet med korte tekniske betegnelser. 
Der vil ikke være en beskrivelse af, hvad en kæmper gør 
for at ”indtage” rollen som eksempelvis angriber, ej heller 
en teknisk beskrivelse af hvilken teknik der anvendes. 
Beskrivelsen af rollen har vi netop været igennem. 
Man skal selvfølgelig bare vende tilbage til afsnittet 
om ”roller” for vejledning og inspiration. Det samme er 
gældende for teknikken. Forbundets kumitekoncept er 
stærkt inspireret af et studie over medaljekampene fra 
senior VM i Paris i 2012.  Studiet (176) viste, at langt 
størstedelen af scoringer var mod ”jodan” området, 
altså hovedet. Især Kizami Tsuki var den mest anvendte 
håndteknik. Derfor anbefaler vi, at man lægger stor 
vægt på anvendelsen af dette angreb i forbindelse med 
håndteknikkerne. 
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Herefter er det U12 kæmperne:

FOR U10 KÆMPERNE

Imod en ANGRIBER som starter med en enkelt teknik
Dueltype: Scoringsduel (Løsning: Kom igen kontra)

Start: Bygge op og finde afstand Slut: Trække ud på afstand eller ved Yame

DUEL nr. 1

Hovedrolle: FORSVARER Medspiller: ANGRIBER

Parade mod håndteknik (træk lang)
Opfølgning med håndteknik (kom igen)

Enkelt angreb med hånd 
(Forreste eller bageste hånd)

DUEL nr. 2

Hovedrolle: FORSVARER Medspiller: ANGRIBER

Parade mod spark (træk lang)
Opfølgning med håndteknik (kom igen)

Enkelt sparkeangreb 
(Forreste eller bageste ben)

DUEL nr. 3

Hovedrolle: FORSVARER Medspiller: ANGRIBER

Parade mod spark (træk lang)
Opfølgning med SPARK (kom igen)

Enkelt sparkeangreb 
(Forreste eller bageste ben)

DUEL nr. 4

Hovedrolle: FORSVARER Medspiller: ANGRIBER

Parade mod slag (træk lang)
Opfølgning med spark (kom igen)

Enkelt angreb med hånd 
(Forreste eller bageste hånd)

FOR U10 KÆMPERNE

Imod en uopmærksom kæmper 
Dueltype: Scoringsduel (Løsning: Start øjeblikkeligt)

Start: Ved Hajime fra stregen Slut: Trække ud på afstand eller ved Yame

DUEL nr. 1

Hovedrolle: ANGRIBER Medspiller: Når ikke at indtage en rolle

Enkelt angreb med hånd 
Enkelt sparkeangreb 

Kampstilling
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Duellerne kan som nævnt trænes på mange forskellige 
måder. Det kan være fra aftalt spil til helt frit. 

FOR U12 KÆMPERNE

Imod en ANGRIBER som starter med en enkelt teknik
Dueltype: Scoringsduel (Løsning: Direkte kontra)

Start: Bygge op ved at finde afstand. Slut: Trække ud på afstand eller ved Yame

DUEL nr. 1

Hovedrolle: FORSVARER Medspiller: ANGRIBER

Direkte kontraslag mod maven Enkelt angreb med forreste eller bageste hånd

DUEL nr. 2

Hovedrolle: FORSVARER Medspiller: ANGRIBER

Direkte kontraslag mod maven Enkelt sparkeangreb med bageste ben

DUEL nr. 3

Hovedrolle: FORSVARER Medspiller: ANGRIBER

Direkte kontraspark mod hovedet Enkelt angreb med forreste eller bageste hånd

DUEL nr. 4

Hovedrolle: FORSVARER Medspiller: ANGRIBER

Direkte kontraslag mod hovedet Enkelt angreb med bageste hånd

FOR U12 KÆMPERNE

Imod en ANGRIBER som starter med en enkelt teknik
Dueltype: Scoringsduel (Løsning: Infight)

Start: Bygges op ved at finde afstand. Slut: Trække ud på afstand eller ved Yame

DUEL nr. 1

Hovedrolle: FORSVARER Medspiller: ANGRIBER

Overkropsundvigelse
Opfølgning med håndteknik mod hovedet 

Enkelt angreb med forreste eller bageste hånd mod 
hovedet

DUEL nr. 2

Hovedrolle: FORSVARER Medspiller: ANGRIBER

Overkropsundvigelse
Opfølgning med spark

Enkelt angreb med forreste eller bageste hånd mod 
hovedet

FOR U12 KÆMPERNE

Imod en FORSVARER som venter og laver kontra 
Dueltype: Scoringsduel (Løsning: skiftende rolle og metode)

Start: Bygge op ved at finde afstand. Slut: Trække ud på afstand eller ved Yame

DUEL nr. 1

Hovedrolle: ANGRIBER Medspiller: FORSVARER

Finte og start. Enkelt angreb med slag eller spark efter at 
have skabt en reaktion hos forsvarer 

Direkte kontraslag mod maven
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På de efterfølgende hovedtrin fortsætter træningen med 
duellerne. For i takt med at yderligere taktiske momenter 
introduceres, udvikles duellerne ligeså.

NÅR JEG LÆNER MIG OP AD ATK-TRAPPENS 
GELÆNDER (DE 2 SPOR)

Dueller
Hovedtrin 1 
(U10 - U12)

Kampfaser
Hovedtrin 2 
(U14 - U16)

Kampstrategier
Hovedtrin 3 
(U18 - U21)

Individuel stil og 
optimering
Hovedtrin 4 (+21 år)

Spor 1 - R
egler

Spor 2 - G
ameplanen

KARATE KUMITE TAKTIK
ATK TRAPPEN

Inden vi bevæger os videre fra det taktiske fundament 
i forbundets kumitekoncept, læner vi os op ad ATK-
trappens gelænder - de to forstærkende spor. Disse kan 
forbedre vores chancer i duellen betydeligt. Allerførst 
tager vi et overordnet blik på reglerne. 

1)  Regler
2)  Gameplan

Gelænderets Spor 1 - Regler 

SPOR 1 Regler

Hovedtrin 1 
(U10-U12)

Rei - Det vigtige buk
Hajime og Yame (Start og slut)
Advarsler og Straf
Sådan vinder man 

Ligesom i alle andre sportskonkurrencer har reglerne en 
massiv indvirkning på, hvordan man skal gribe kampen 
an. I kumite er der ikke blot regler for, hvordan man 
scorer point. Der er også en lang række bestemmelser 
for hvilken adfærd, kæmperen ikke må have, eller 
handlinger der ikke må udføres. 

I en taktisk sammenhæng er der ikke de store forskelle 
på, om man er barn eller voksen. Egentlig kan man vel 
kun tale om mærkbare forskelle omkring kontakt og 
kamptid. Ellers er reglerne ens uanset alder. 
Derfor vil der i det efterfølgende være mange input 
allerede nu vedrørende reglerne og hvilke ting, det er 
vigtigt at gøre opmærksom på over for kæmperen. 

Når træneren tager reglerne med ind i undervisningen, er 
det en god idé at besøge eller genbesøge regelsporet på 
samme hovedtrin i kapitlet om teknik i kumite. Her er der 
ligeledes en forklaring om, hvad man skal lægge vægt 
på i disse aldersgrupper. Tilgangen til regler er forskellig, 

men begge er afgørende. I dette taktiske kapitel er 
der lagt vægt på, hvordan kæmperen bruger reglerne i 
sin forståelse af kampen, og i det tilsvarende tekniske 
kapitel er lagt vægt på, hvordan reglerne har indflydelse 
på teknikken.

Rei - Det vigtige buk
Karate bringer sin etikette med til konkurrencen, uanset 
om disciplinen er kumite eller kata. Mange af disse 
formaliteter er stort set identiske med fremgangsmåden, 
som når man er hjemme i træningslokalet i dojoen. 
Det formelle buk er i allerhøjste grad kendetegnende 
for en af de stærkeste værdier, der er i Karate, nemlig 
respekten. Når der trænes, bukkes der flere gange. Men 
det gør der så sandelig også til konkurrencerne. Både for 
arealet, for dommere og for modstandere. Flere sender 
også et respektfuldt buk imod modstanderens coach. 
Det kan virke banalt, men det kan i allerhøjste grad 
sende et stærkt førstegangsindtryk til dommerne om, at 
kæmperen har den rette adfærd, og at man er værdig til 
at være i denne kamp. De formelle ting i reglerne skal jo 
selvfølgelig hurtigt på plads. Det er en god idé at have 
øvet sig på det inden det første stævne. 

Hajime og Yame
Det er vigtigt, at man fra starten bliver introduceret for 
de mange formaliteter, der er omkring det med selve 
kampen, men som i princippet ikke har så meget med 
duellerne at gøre. Dommerne bruger japanske ord, når 
kampen skal sættes i gang og stoppes igen. Ordene 
Hajime som betyder begynd, og Yame som betyder stop, 
er vigtige at forstå.

Advarsler og straf
En mere detaljeret gennemgang af hvornår en 
kæmper gør noget forkert og hvad ”advarsels- og 
strafkategorierne gør ved kampen, finder vi på de 
efterfølgende trin. For det er netop noget, kæmperen 
skal forstå og bruge i taktisk sammenhæng. Reglerne 
beskriver en række forseelser og forbudte handlinger, 
som dommerne kan give advarsler for. Tre gange kan der 
advares, hvor den 4. gang udløser straffen og dermed 
diskvalifikationen. Dette kan forstås som det røde kort 
ligesom i boldspil. 

Reglerne har dog også direkte indflydelse på duellernes 
forløb. Lad os få introduceret, hvordan man egentlig 
vinder spillet.
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Sådan vinder man
I udbredte sportsgrene som fodbold, badminton eller 
håndbold kan man kalde det både for en kamp, men 
også for et spil. For man spiller jo sammen eller imod 
hinanden. I kumite giver ordet ”spil” et taktisk perspektiv, 
netop fordi der er en række regler. Så når man går ind til 
kampen, er det en god idé at have forståelse for, hvordan 
man egentlig kan vinde. 

Du kan vinde kampen på 4 måder, bare ikke på 
knockout.

Langt de fleste har en idé om, hvordan man vinder 
en kamp. Den, der har flest point på tavlen, vinder, 
når tiden er ude. Sådan er det også i kumite. Men 
derudover adskiller kumite sig nævneværdigt fra andre 
kampsportsgrene, som også har slag og spark rettet 
imod en modstander i kampen. For du kan ikke vinde 
på knockout. Du kan ikke gå bevidst efter at skade din 
modstander. Så hvad skal der egentlig til? 

Her kan du læse de 4 måder, man kan vinde kampen på: 

1. Få flere point end den anden. Har du 8 point mere end 
den anden, har du vundet før tid.

2. Senshu reglen - scor først og få fordelen, og hold den 
uafgjort når kampen slutter.

3. Hantei - vind på dommerstemmer.
4. Kampen stoppes før tid, hvis en kæmper bliver 

diskvalificeret (rødt kort), eller en kæmper bliver 
ukampdygtig (Kiken).

Når man som udgangspunkt lægger sin plan for kampen, 
vil langt de fleste kæmpere vælge metode nr. 1. Det 
gælder selvfølgelig om at vinde med flest point. Men 
som en kamp udvikler sig, vil der opstå andre måder at 
vinde på. Lad os tage dem en ad gangen.

1) Få flere point end den anden. Har du 8 point mere end 
den anden har du vundet før tid
Kæmperen med flest point vinder. I udbredte boldspil 
kender vi godt til, at bolden skal i målet, eller du skal 
få fjerbolden en gang mere ind på banen end din 
modstander for at få point. I karate er der dog helt 
særlige scoringskriterier. Disse skal overholdes, før et 
slag eller et spark kan give point, ligesom man kender 
det fra eksempelvis boksning. For at en angrebsteknik 
kan give ”score”, skal hele 6 kriterier opfyldes. Dem kan 
du læse om i teknikkapitlet. Det er dog en vurderingssag 
for dommerne. Føler de sig overbeviste om, at kriterierne 
er opfyldt, markerer de scoring med deres flag. Som alle 

sikkert ved, skal der mindst 2 flag til (dvs. at to dommere 
markerer), før der kan gives en scoring.

Når børn begynder at gå til konkurrence, er det 
nemmeste at få øje på, om der kommer point på tavlen. 
Så vi ser børnene gå til den med krum hals i jagten på 
point. Men her er det så vigtigt at vide, at pointscoren 
normalt ender som et fodboldresultat og ikke som i 
badminton. Kun en gang imellem er pointscoren oppe 
på et tocifret tal. Så selvom kæmperen har mulighed for 
at vinde kampen før tid med 8 overskydende point, er 
normalen eksempelvis 1-0, 2-1 eller 4-2. Det sender et 
signal om, at det ikke bare er lige til at score point.

2) Senshu reglen - scor først og få fordelen, og hold den 
uafgjort når kampen slutter
Den kæmper, som scorer det første point, har SENSHU-
fordelen. Som kampen kommer i gang og duellerne 
bølger frem og tilbage, vil der lige pludselig opstå en 
scoring til den ene eller den anden kæmper. Den, der 
får den første scoring, opnår fordelsreglen Senshu. 
Ender kampen uafgjort, vil den med Senshu nemlig 
vinde kampen. Kort fortalt kræver det nu, at den anden 
kæmper scorer mindst en mere end modstanderen for 
at vinde over den, der har fordelen. Det er derfor vigtigt 
at vide, at det rent faktisk er en fordel at få det første 
point. Men vær opmærksom, for selvom kæmperen 
har opnået Senshu, kan man hurtigt erfare, at denne 
fordel kan blive fjernet igen, og så er det status quo. Det 
skriver vi mere om på næste hovedtrin af ATK-trappen 
i gelænderafsnittet om regler ”hvornår gør jeg noget 
forkert”. Det er blandt andet i disse tilfælde, at det 
pludselig bliver muligt at vinde, selvom man hverken har 
senshu eller flere point end den anden.

3) Hantei – vind på dommerstemmer
I de fleste kampe sker der scoringer, og så er det jo 
relativt nemt at vide, hvem der kan løbe med sejren i 
sidste ende. Men der findes også to andre måder, at 
kampen bliver afgjort på. Disse er ganske særlige for 
kumitedisciplinen, men på ingen måde sjældne. Den ene 
er ”Hantei” afgørelsen, og den anden er, når den ene 
kæmper får det røde kort eller bliver ukampdygtig. 
Vi begynder med Hantei. Denne metode sættes ind, 
når en kamp ender uafgjort, og der ikke er ”Senshu”. 
Hantei betyder dommerafgørelse. Når vi frem til 
denne kendelse, bliver kampen afgjort ene og alene 
på baggrund af en vurdering fra dommernes side. 
Hvem synes de har været den bedste. Dommerne 
træffer lynhurtigt en beslutning om, hvem der skal 
vinde ved at markere hvilken kæmper, de vurderer til 
at være bedst. Dommerne taler ikke sammen inden 
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deres vurdering. Denne Hantei afgørelse har 3 særlige 
kriterier, som trænerne i første omgang anbefales at 
sætte sig grundigt ind i (se WKF reglerne). For når en 
kamp kan afgøres på en vurdering, kan vi ikke undgå, 
at det mentale spiller ind i det taktiske spil. Kæmperens 
initiativ, udstråling og attitude har her i allerhøjeste grad 
indflydelse. 

4) Kampen stoppes før tid (Kiken, Hansoku, Shikkaku)
Den sidste måde at vinde en kamp på handler om, 
at kampen stoppes før tid. Det vil sige, at det ”røde 
kort” (Hansoku, Shikkaku) gives eller at en kæmper 
er ukampdygtig (Kiken). Herefter gives sejren til den 
anden kæmper. Kampen stoppes, da der er sket ulovlige 
handlinger, som kunne ses som en slags ”rødt kort”, eller 
også opstår der uheld, som gør, at den ene kæmper ikke 
kan kæmpe videre. Det tages ikke i betragtning, hvad 
stillingen er. Sejren gives til den anden uanset hvad. 

Gelænderets Spor 2 – Gameplan

SPOR 2 Gameplanen

Hovedtrin 1 
(U10-U12)

Den første Gameplan 
Kampens Flow (Coach-kæmper 
samarbejde)

Ligesom regelforståelse vil gå ind og lægge et ekstra lag 
på kampen og duellen, hjælper den første gameplan med 
at sætte ramme for det, der kommer til at ske. 
For med en god gameplan, kan en kæmper forstå hvilken 
rolle, der skal arbejdes i, og dermed forstærke chancerne 
betydeligt for at komme succesfuldt ud af en duel. 

Den første gameplan
Man kan vælge at anskue kampen på flere måder, når vi 
taler om at lægge en plan. 

Den allerførste kampplan skal foregå med fokus på egne 
kompetencer. Spørgsmål, som får kæmperen i en retning 
i den første gameplan, kunne blandt andet være: Hvad er 
jeg egentlig god til, og hvordan kan jeg få bragt det i spil?  
Her kommer den første gameplan i 2 step.

Step 1 i gameplanen handler derfor om kæmperens 
eget våben. Men ret hurtigt vil man tage næste skridt og 
automatisk begynde at analysere modstanderens våben. 
For selvom man er et 8 årigt barn, vil man erfare, at 
modstanderen selvfølgelig slår eller sparker igen. Derfor 
er evnen til at forholde sig til en situation umådelig vigtig.
Til dette kan børnene igennem duellerne lære at 
analysere sig selv og modstanderen. Her kan både 

træner og kæmper hurtigt observere, hvad der virker for 
den enkelte kæmper. Men man kan også bruge duellerne 
til at flytte fokus over på, hvad man kan gøre, når en 
modstander gør sådan eller sådan. Måden, man træner 
duellerne på, er en slags standard for, hvordan man kan 
løse de forskellige situationer, som opstår. 

Step 2 er at forholde sig til rollen 
Når man er omkring de 10 år, begynder man mere at 
forstå duellen i sammenhæng med rollerne. Nu er det 
ikke blot angrebet, jeg forholder mig til, men også hvilken 
type jeg møder. Er det en angriber eller en forsvarer. 
Når jeg bliver bevidst om mine bevægemåder, kan jeg 
benytte mig af en bestemt rolle til at forstærke min 
løsning. 

Et eksempel på det kunne være, at jeg lægger mærke til, 
at min modstander bruger angrebet med forreste hånd. 
Inden han springer, lægger han sig i angrebsrollen. Og så 
kommer spørgsmålet: Hvilken eller hvilke løsninger har 
jeg på det?

Nogle kæmpere har succes med blot at forholde sig 
til sig selv, netop fordi de måske har udviklet et godt 
angreb, som passer godt med en given rolle. Det ser vi 
i alle aldersgrupper. Men i takt med at kæmperne bliver 
ældre, aflæser de hurtigere hinanden. Og er kæmperne 
jævnbyrdige, er det nødvendigt at kunne tilpasse sig 
situationen. 

Kampens Flow (coach-kæmpersamarbejde)
Når den første gameplan laves, starter også samspillet 
med coachen. For coachen kan i væsentligt omfang gøre 
en forskel for kæmperen. På dette niveau drejer det sig 
især om at støtte i kampen.

Selvfølgelig er der også en rolle for coachen før og efter 
kampen. Men kæmperen er på dette trin meget uerfaren, 
og der vil ofte opstå ting, som spiller ind i forhold til, hvad 
der er rigtigt eller forkert at gøre.

Nogle gange handler det om at skulle forholde sig 
til, hvad modstanderen gør, eller ændringer i hvad 
kæmperen gør for at opnå point. Men det kan være 
ligeså meget de ydre faktorer, som coachen hjælper 
med. De ydre faktorer er tiden, stillingen, advarslerne i de 
forskellige kategorier og dommerne.

I en sammenhæng med de ydre faktorer drejer det 
sig i praksis om at hjælpe kæmperen til at forholde 
sig kampens forløb. Eksempelvis kan det næste 
scoringsforsøg blive bestemt af tiden og stillingen. 
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Tiden kan være ved at rende ud. Hvis stillingen på 
scoreboardet er 1-3 og der er givet Senshu til den, som 
fører med 3, så er kæmperen tvunget til at benytte sig 
af de høje spark og gå efter en 3 pointsscoring. På ingen 
anden måde vil man kunne vinde. En anden situation 
kunne være, at kæmperen er tvunget til at kun skulle 
angribe kroppen, fordi han har modtaget alle tre ”gule 
kort”. Laves der en kontakt mere, tabes kampen uanset 
stillingen. 

Denne måde at forholde sig til, hvordan en kamp udvikler 
sig på, kaldes for kampens flow. At kunne følge kampens 
flow er et afgørende taktisk krav. På dette trin er det 
vigtigt, at træneren/coachen understøtter kæmperen 
i at lære, at når kampen udspiller sig, skal man også 

forholde sig til de ydre faktorer. For tiden, pointscoren 
og advarsler har en vigtig finger med i duellerne. Det er 
derfor også afgørende på dette hovedtrin, at kæmperen 
lærer at have en god kommunikation med sin coach. 

På næste hovedtrin kommer vi med bud på, hvordan 
man kan lægge en plan, som rækker til mere end 
scoringsduel. En plan som også tager højde for 
modstanderniveau og tidspunktet for scoringen. 

Nu har vi gennemgået gelænderet (de 2 spor) til vores 
taktiske hovedtrin 1. 

Det er tid til at tage et skridt op af ATK-trappen til næste 
trin - kampfaserne.
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HOVEDTRIN 2 (U14/U16) - KAMPFASER

Dueller
Hovedtrin 1 
(U10 - U12)

KARATE KUMITE TAKTIK
ATK TRAPPEN

Kampfaser
Hovedtrin 2 
(U14 - U16)

Kampstrategier
Hovedtrin 3 
(U18 - U21)

Individuel stil og optimering
Hovedtrin 4 
(+21 år)

I 1944 sad Winston Churchill med sine generaler rundt 
om det store krigsbord. Fronterne var trukket godt 
op. Anden Verdenskrig var gået ind i den afgørende 
fase. Planlægningen af en kommende storsejr var på 
tegnebrættet, og der var flere faser, som skulle gå op 
i en højere enhed, for at D-dag kunne eksekveres og 
succesen var en realitet. ”Tre trin skulle sikre sejren på 
D-dag: 1) Bomb fjenden mør 2) Indtag strandene 3) Få 
tungt materiel i land. Lykkedes det, ville de allierede 
tropper kunne etablere og udvide brohovedet”, mente 
generalerne.

Dette kapitel går i dybden på kampfaserne. Det er 
sammensætningen af hele spillet. Det er nu ikke længere 
alene et spørgsmål om valg af rolle, finde en åbning til 
modstanderen og derigennem løse duellen. Kampens 
faser er det store perspektiv på kampen. Det giver 
overblik over, hvornår kæmperen skal gøre hvad, og hvad 
der kommer til at ske. 

Kæmperne på dette hovedtrin befinder sig i årgangene 
U14 og U16. De har i nogle år trænet dueller og har 
formentlig ikke kunnet undgå at høre coaches råbe ind 
mod kamparealet til en given kæmper, at vedkommende 
var i fase 3, ”beskyt dig, beskyt dig”. Nu er det disse 
unge kæmperes tur til at for alvor at få indsigt i dette helt 
essentielle taktiske værktøj.

Selvom Anden verdenskrig for længst er et overstået 
kapitel, kan vi på mange måder lære af vores historie. Det 
er selvfølgelig ikke krig, vi skal i. Men det interessante 
er, om vi på vores måde kan ”bombe fjenden mør, for 
efterfølgende at indtage strandene osv.”. Så hvis vi nu 
antager det perspektiv, hvordan ville det så se ud? 

Nu er krigsbordet skiftet ud med tatamien, kompagniet 
er skiftet ud med din kæmper, og du kan som coach 
være helt med i kampen på sidelinjen. Vi flytter dermed 
fokus ud og ser på det store billede. Til at starte med 
er det rigeligt for børnene at være travlt optaget af den 
direkte kamp. ”Mand til mand”. Dette er duellen eller 
duellerne. Hvilket vi netop har vendt på det foregående 
hovedtrin. Den direkte kamp er din kæmpers synsvinkel. 
Ligesom ”first shooter” – perspektivet i et computerspil. 

Men at lære at se kampen i sin helhed og ikke som en 
enkelt duel giver helt enestående muligheder og endda 
også taktiske fordele. For nu kan både kæmper og 
træner omstille sig til næste skridt. Med faserne sat 
i spil lærer kæmperen at se på kampens tilstand og 
sammenhæng fra start til slut - fuldstændig som når 
generalen sidder og betragter det store krigsbord, hvor 
alle kompagnierne er stillet op. 

Dette hovedtrin starter med at beskrive, hvad kampfaser 
er, og i hvilken sammenhæng de bruges. Når denne 
beskrivelse er gennemgået, kigger vi på, hvordan 
træneren introducerer det for sine kæmpere og anvender 
det i træningen i praksis.

Hvad er en kampfase?
Kampens faser giver kæmperen et bedre værktøj til at 
forstå hele spillet og udnytte hele kampens længde og 
forløb. De bruges til at fortælle kæmperen, hvor man 
er henne i kampen. Det giver kæmperen et overordnet 
billede af, hvad man kan forvente der sker i kampen lige 
nu og hvad der er på vej.

En kamp kan deles op i 3 faser. Kampfaserne kan 
beskrives som 3 forskellige tilstande, som giver kampen 
sammenhæng og et bredere perspektiv.

Alle tre faser har en form for intensitet, hvor fase 3 – den 
sidste fase, klart har den største og synligste intensitet. 
Med intensitet menes antallet af dueller samt intervallet 
imellem duellerne. Jo færre dueller og jo længere tid, der 
er imellem dem, jo lavere intensitet. Har en kamp mange 
dueller lige efter hinanden, kun afbrudt af et hjørneskift 
eller et kampstop, er intensiteten på sit højeste.

Model af kampens faser 
Der hører helt særlige karakteristika til en kampfase, 
som kan spottes ved et kig på scoreboardet. 

Tid, stilling og sågar advarsler er med til at påvirke 
kampens flow og intensiteten af hændelser. 

Faserne kan tegnes op på en tidslinje, som viser 
en kamps varighed. Det giver et godt billede af 
sammenhængen imellem faserne og kampens helhed. 
Når kampen begynder, begynder fase 1. Det er her, vi 
ser kæmperne fornemme hinanden og prøve at få deres 
plan til at lykkes. I fase 2 kommer der point på tavlen. 
Det er nu, min plan er lykkedes, og nu skal jeg holde min 
føring, eller også er det tid til et skift, for nu er jeg bagud. 
Fase 3 placeres hen mod slutningen af tidslinjen, for det 
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er her, jeg udelukkende beskytter min føring og lukker 
kampen af. Eller også nærmer min sidste chance sig for 
at udligne.

FASE 1 FASE 2 FASE 3

KAMPEN BE-
GYNDER

FORAN ELLER 
BAGUD

VIND ELLER TAB

Stilling er 0-0. 
Kæmperne 

 ”føler” hinanden 
an. I denne fase 

ses scorings-
dueller.

Før kampen kan 
skifte til fase 
2 eller 3, skal 
der være en, 

som fører. Der 
er stadig en del 
tid tilbage. Den 
som fører har 
mere fokus på 
kontroldueller 
end scorings-

dueller.

Max. 25 
 SEKUNDER 

TILBAGE. Der er 
en som fører. 
Kampen kan 
være meget 
intens. Den 

som fører laver 
ødelæggende 

dueller. 

Fase 1 – kampen begynder
Når en kamp begynder, er kampen i fase 1. Stillingen er 
0-0, og dette er gameplanens første step. Det er her, 
kæmperen prøver at komme i stilling til den duel eller de 
dueller, der er forberedt. Alle nerver sidder måske uden 
på tøjet. Der ligger store spændinger i denne fase, og alt 
er meget uvist. Vi kan kun gisne om, hvad der kommer til 
at ske, for vi ved ikke helt præcis, hvordan den anden vil 
reagere, ligesom vi endnu ikke aner, om vi kan få vores 
plan til at lykkes. 

Hvordan man griber sin fase 1 an, handler dermed 
om kæmperens plan for kampen. På forrige hovedtrin 
introducerede træneren den første gameplan for 
kæmperen - det vil sige hvad kæmperen godt kunne 
tænke sig at bringe i spil, og hvad man skal være 
opmærksom på fra modstanderen.

Når man bruger faserne som en del af gameplanen, 
handler det ikke kun om duellen. Det handler også om, 
hvornår scoringen skal falde. Nogle kæmpere vil gå efter 
point så hurtigt som muligt, og springer overaskende 
frem. Andre vil afvente og se situationen an. Oftest ses 
det, at kæmperne bruger tid på at bygge op til duellen. 
Derfor vil man kunne se fase 1 trække ud. Varigheden 
på første fase varierer netop på grund af gameplanen. 
Normalt ser man dog scoringsforsøg efter 20-30 
sekunder, da reglerne presser kæmperne til at være 

aktive. Men det er i denne fase, at de to kæmpere relativ 
tit modtager advarslen passivitet for ikke at lave nok. 

Selvfølgelig er der flere ting, der kan være årsag til hvor 
lang tid, første fase varer. For det er desværre ikke 
altid, at planen fungerer. Fase 1 kan dermed vare fra 0 
sekunder og helt til kampen er slut. Det, der afgør skiftet 
til den næste fase - som enten kan være fase 2 eller 3 
(for man kan rent faktisk godt springe fase 2 over) - er, at 
der bliver scoret point og senshu bliver givet. Det vil sige, 
at kampen nu er markant ændret, da der er en, som fører.

Et eksempel på at fase 1 trækker ud, fordi ingen kommer 
foran, var kampen om VM-bronze i -75 kg i 2016. Kampen 
var imellem Asiabari fra Iran og Smaal fra Holland. Det 
var helt sikkert ikke et bevidst valg, at fase 1 skulle 
trække ud for disse angrebslystne kæmpere. Der var 
masser af scoringsforsøg, sågar også en samtidig 
scoring til 1-1 cirka halvvejs inde i kampen. Iraneren 
skulle dog have hjælp fra sin coach, da hans point først 
blev tildelt efter videoreview. Så der var ingen føring. 
Derfor forblev kampen i fase 1 frem til de sidste 30 
sekunder, hvor Asiabari bragte sig foran med et spark 
til kroppen. Herefter skiftede kampen tydeligt karakter, 
og dermed også fase. Da kampen blev sat i gang igen, 
steg intensiteten voldsomt, og med et hurtigt blik på uret 
kunne man se, at tiden var ved at rinde ud. 

Kampen var nu i fase 3. Der kom et helt naturligt pres 
fra Smaal, fordi han var bagud og forsøgte at gå mere 
offensivt til værks. Men Asiabari valgte at blive i den 
direkte kamp og fik intensiteten til at stige. Han prøvede 
ikke at undgå Smaal. Han stod derimod klar med 
modpres og angreb og startede først hver eneste gang, 
duellerne skulle begynde. 

Når arbejdet med faserne går i gang for årgangene på 
dette ATK-trin, viser vores erfaring, at det primært er fase 
1 og fase 3, der hurtigst hænger ved. Det er selvfølgelig 
også allermest synligt. Vi har en start på kampen, og vi 
har en afslutning, som i øvrigt bliver tydeligt markeret 
med en buzz lyd, når der er 15 sekunder tilbage. Men der, 
hvor kæmperne får den taktiske fordel, er med indsigten 
i det skift, der sker, når den ikke længere er 0-0 og der 
stadig er en del tid tilbage af kampen. For kæmperne 
ændrer sig. Kampen er nu for alvor i gang og er gået ind 
i fase 2.
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Fase 2 – foran eller bagud fasen
I fase 2 er der en, som er foran, og der er en som er 
bagud, uanset hvem der scorer. Når dommerne har givet 
point og sætter kampen i gang igen, er kampen ikke 
længere i fase 1, men fase 2. Det vil sige et øjeblikkeligt 
skift. Det, der afgør og giver plads til næste fase, er disse 
3 faktorer: 

1) Tiden der er tilbage, 2) Intensiteten og 3) Der er en 
som er foran/bagud. 

Kampen kan stort set lige være begyndt til der er cirka 
25 sekunder tilbage, når skiftet kommer. Er der mindre 
end 25 sekunder, begynder det at ligne en fase 3. For 
især hvor meget tid, der resterer af kampen, har som 
regel stor indflydelse på intensiteten. Hvis der er relativ 
lang tid tilbage af kampen, forekommer intervallerne 
imellem hver duel at være længere end i fase 3, da 
der stadig er tid til at bygge et angreb op. De indre 
spændinger og forventninger til at noget kan lykkes er 
nu ændrede. Kæmperne er derfor i en anden tilstand. 
Hvis det er dig, som bringer dig foran, så har du en anden 
tilstand end hvis det modsatte var tilfældet. Uanset hvad 
så er kampen nu i sin næste fase. 

Der skal muligvis skiftes i rollerne for at løse den opgave, 
der følger med det at være foran eller bagud. Kæmperne 
vil følge tavlen. Typisk vil det være sådan, at den person, 
som er bagud, lægger sig i angrebsrollen og den der 
er foran vil indtage forsvarsrollen. Vi kan dog sagtens 
opleve, at det ikke altid er sådan. Nogle kæmpere vil, 
selvom de er bagud, måske stadig være tilbageholdne. 
De har ikke travlt med at komme frem. Det kan blandt 
andet skyldes, at der er lang tid tilbage af kampen. Men 
det kan også være, at personen, der står overfor, er 
bedre, eller måske er der stor respekt for vedkommende. 

Omvendt kan vi også opleve, at den, som er foran, vil 
buldre frem igen, lægge et massivt pres og forsøge 
at fortsætte med at score point. Sådanne tilfælde ses 
blandt andet i holdkampe, hvor der er behov for et 
bestemt antal point for at vinde samlet. Derfor forsøger 
man ikke blot at vinde den enkelte kamp. Man skal 
vinde hele holdkampen og vinde med et bestemt antal 
overskydende point.

Fase 2 opleves dermed selvfølgelig forskellig, og skal 
løses forskelligt. For enten er kæmperen foran eller 
bagud. Her følger et par grundeksempler på, hvad der 
sker.

Fase 2 – når du er foran
Den kæmper, som er FORAN, arbejder med 
kontrollerende dueller.

I Fase 2 kan man se den førende kæmper arbejde med 
en kombination af forsvar og angreb. 

Alt sammen for udelukkende at bevare og udbygge 
føringen. Så i stedet for at skabe åbninger for din 
modstander skal du slå over i en kontrollerende adfærd 
og tænke mere forsvar end angreb. Du skal dog ikke 
blive flygtende eller passiv. Du arbejder hårdt for at 
bevare styringen, og det er dig der afgør, hvornår din 
modstander får lov til at angribe. Når du er rigtig dygtig til 
denne kontrol, er du klar til at tage imod ham. Det vil sige 
klar med forsvaret til modstanderens angreb. 

Vi anbefaler helt basale tekniske færdigheder til at styre 
afstanden samt opretholde en kontrollerende adfærd, 
som i det rette forhold og situation vil bringe den førende 
kæmper sikkert igennem anden fase af kampen. Det 
er her, træneren tager et godt kig på de kontrollerende 
dueller. 

Fase 2 – når du er bagud
Nogle gange går det ikke efter hensigten. Nu står du så 
der og ser dommerne tildele din modstander kampens 
første point. Hvad skal du gøre? Det første step i kampen 
- den første fase - virkede ikke efter hensigten. Vi fik ikke 
”bombet fjenden mør”. Så hvad skal du nu gøre? 

Ligesom der er grundlæggende ting at gøre, når du er 
foran i fase 2, har vi selvfølgelig et modsvar, når vi er 
bagud. Inden man når til løsninger, skal man være klar 
over, hvad der spiller ind på, hvad man vælger at gøre. 

4 faktorer spiller ind, når du er bagud. 
Modstanderen, tiden, pointscoren og dig selv. 

Modstanderen: Den kæmper, som er BAGUD, arbejder 
videre i scoringsduellen, men ved nu at modstanderen 
vil være mere kontrollerende. Det betyder, at man højst 
sandsynlig vil stå over for en modstander, der går i 
forsvarsrollen, når duellen udspiller sig. Det betyder, at 
den duel, man skal søge, handler om at omstille sig til at 
være angriber eller defensiv angriber. ”Man skal frem på 
banen”.

Tiden: Når vi er i fase 2, er der tid til at bygge duellen 
op. Kom ordentligt ud fra startfeltet og løb ikke ind i et 
angreb.
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Pointscore: Du kan være bagud med 1, 2 eller 3 point. 
Uanset denne score skal du søge at komme i spil med dit 
favoritangreb. Du behøver ikke at udligne i første duel.

Dig selv: Her spiller det mentale set up utrolig meget 
ind. Registrér hvad der er sket, og herefter fokus på 
hvad du skal. Læs mere om det mentale set-up i det 
sportspsykologiske kapitel.

Generelt om fase 2
Anden fase af kampen kan være svær at forholde sig 
til, når den taktiske verden udfolder sig for den unge 
kæmper. Når man introduceres til kampens faser, er 
netop denne fase en, man hurtigt springer over. Den 
væsentligste årsag er, at man i ungdomsårene (U18) 
kæmper max. 2 minutter, hvilket gør, at kampen relativt 
hurtigt er overstået. Det kræver et stærkt taktisk 
overblik at forstå, at kampen skifter karakter. Det er dog 
betydeligt nemmere at få øje på, når kampen er inde i sin 
afsluttende fase – fase 3. 

Generelt handler anden fase af kampen om, at der nu 
er en, som vil holde føringen. Men det er for tidligt at 
sige, hvem der går sejrrigt fra kampen. Til tider skal 
den, der fører, sætte angreb i spil for at blive ved med 
at holde ”ligevægt” i kampen. Også selv om man fører. 
Det er ikke sikkert, at der scores, men der skal falde 
scoringsforsøg. For ellers begynder dommerne måske at 
give modstanderen mere positiv opmærksomhed. 

Et eksempel på dette er blandt andet, når der scores 
tidligt i kampen og modstanderen kommer med mange 
angreb for at indhente føringen. Det kan løses på flere 
måder, men opmærksomheden skal rettes på forholdet 
imellem, hvor meget man undgår kampen, eller hvor 
meget man bliver i kampen og selv er med til skabe 
dueller med angreb. I nogle tilfælde kan kæmperen, 
som er foran i anden fase af kampen, faktisk opleve en 
fase 3-lignende intensitet meget tidligere - det vil sige 
længerevarende dueller eller at tiden imellem hver duel 
er kort. Tilbage i 2017 var der netop sådan en særlig 
kamp til Karate 1 i Salzburg. I finalen i -60 kg imellem 
storfavoritten fra Brasilien Douglas Brose og den nye 
upcoming, japaneren Yugo Kozaki, opstod lignede 
tilfælde. 

Meget tidligt i kampen, allerede efter 2 sekunder, scorer 
Yugo, og kampen skifter til anden fase. Men med en 
modstander som Brose, som både er verdensmester og 
en udpræget angriber, får man ikke en særlig rolig fase 
2. Især ikke når man er ny på senior-scenen. Man kan vel 
nærmest sige, at efter scoringen lignede det en fase 3, 

selvom der var 2:58 minutter tilbage. Denne offensiv fra 
Brose stilnede dog af, og Yugo kunne til tider slå over i 
en normal fase 2 tilstand for at få pusten og overblikket. 
Han kørte kampen hjem 8-3 til alles overraskelse. En 
imponerende præstation af den lille lynhurtige Japaner.

Intensiteten er en vigtig del af en fase, uanset 
hvilken fase vi er i. 
Mærker du et øjeblikkeligt skift i intensitet og 
angrebene fra din modstander ”hagler” ned over dig 
– det gjorde de ikke før – så er intensiteten snarere 
til en fase 3. Du bør derfor overveje andre dueltyper. 
(Se hovedtrin 1 for duel typer)

Fase 3 – vind eller tab fasen
Når kampen er i fase 3, er vi i den afgørende og 
afsluttende del. For vi står med en vinder om et ganske 
kort øjeblik. Og en taber. Det betyder, at der er en, som 
ihærdigt forsøger at beskytte sin føring, og så er der en, 
som med al sin magt forsøger at få vendt den synkende 
skude. For nu truer det alvorlige nederlag. Fase 3 har den 
største intensitet. Her kan der være et stort kampvirvar. 
Slag og spark vil være i et stort mix, og vil forekomme 
hele tiden. Pulsen kan ramme det røde felt flere gange 
her.

Her bliver der kæmpet for det.

Der er 2 ting, som skal være opfyldt, før kampen kan 
være i fase 3. 
1)  Der er en, som fører, og 2) Kamptiden er ved er løbe 

ud. 

Der kan ikke sættes et præcist tidspunkt eller antal 
sekunder, der fortæller dig, hvornår kampen er i fase 3. 
Men en god tommelfingerregel for fase 3’s begyndelse 
er, at man nærmer sig Atoshi Baraku. Det vil sige 15 
sekunder tilbage. Fase 3 kan dog sagtens starte før, 
eksempelvis når der resterer cirka 25 sekunder. 

Fasen kan begynde med en klar overgang som ved fase 
2 - nemlig med et kampstop hvor der uddeles point eller 
advarsler. Men man ser også begyndelsen på en fase 3 
med en flydende overgang ved en stigende intensitet og 
angrebsforsøg.

Er du foran, så er du ved at vinde kampen. Dermed er det 
tid til ”Beskyt og Ødelæg”
Duellerne i fase 3 har nu en ødelæggende karakter. 
For nu handler det ikke længere for begge parter om 
at score point. Den der fører, beskytter sin føring og 
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ødelægger det, modstanderen prøver på. Modstanderen 
ved, at tiden snart er løbet ud. Han vil formentlig 
forsøge massivt at komme frem til scoringsforsøg. Det 
betyder, at tempoet kan være utroligt højt. Der vil være 
ekstra mange udfald, det vil sige angreb, slag og spark. 
Mange flere faktisk end i den øvrige del af kampen. 
Modstanderen vil hurtigere komme frem og lægge 
pres på dig, og afstanden vil være tættere. Den tættere 
afstand gør, at man nogle gange kan opleve, at der er 
lige så mange udfald eller endda flere i en fase 3, end der 
er sammenlagt i de foregående faser. 

Den der fører, scorer stadig point i fase 3
Alt hvad man laver i denne fase handler om at beskytte 
sig selv og ødelægge det for den anden. Man tænker 
99 % på beskyt og ødelæg og 1 procent på at score. Men 
alligevel bliver der i denne fase scoret en del point, fordi 
man bliver tvunget til at angribe sig ud af situationerne. 

Lige som i fase 2 anbefaler vi nogle helt basale dueller 
til fase 3. Dueller man kan benytte sig af, enten når man 
er foran eller når man er bagud. Dem gennemgår vi nu, 
for det er tid til et genbesøg på ATK-trappens trin 1: 
Duellerne.

HVORDAN KOMMER DUELLERNE (HOVEDTRIN 
1) TIL SYNE PÅ HOVEDTRIN 2
Når kampen er i fase 1, bygger kæmperen op til en given 
duel som trænet i dojoen. Stillingen er 0-0, og man 
arbejder på sin første gameplan. Men når kampen skifter 
fase, ændrer situationen sig. Et er hvad du foretrækker, 
noget andet er hvad situationen kræver. Ud fra hvad der 
observeres, hvad vil så være bedst? Skal der scores, 
kontrolleres eller ødelægges? Det er dermed sjældent, at 
du kan forblive i den samme rolle igennem hele kampen. 
Det kan skifte fra duel til duel, eller som kampen skifter 
karakter, fordi den ene fører. Et af de taktiske krav er 
netop at kunne tilpasse sig. 

Duellerne på dette hovedtrin udvikler sig i den forstand, 
at der nu også er dueller med andre formål end at score 
- nemlig kontrol eller ødelæg, og samtidig tager vi fat på 
de sidste to roller, som også skal læres. Den defensive 
angriber og den offensive forsvarer. Dem starter vi med.

Den defensive angriber
I modsætning til at stå foran en angriber vil du imod en 
defensiv angriber opleve, at I har et mere jævnbyrdigt 
pres. Selvom bevægemønstret er det samme, virker 
det mere som om, at denne rolle gerne vil have, at du 
angriber ham. For rollen presser og går fremad - og 
tilbyder sig.Når du arbejder som defensiv angriber er dit 

pres mere moderat. For du arbejder ikke lige så aktivt 
med at komme ind på angrebsafstand. Du indtager 
denne rolle, når du har det rigtigt godt med at ”fange” 
modstander, lige inden eller når han starter. 
I modsætning til angriberen, der reagerer i forlængelse 
af, hvad han er startet med, er den defensive angriber 
100 % klar til at reagere på, hvad modstander gør. Det 
betyder, at du starter på modstanderens ryk, laver 
kontra’er, arbejder med at finde scoring fra infight. Rollen 
kan selvfølgelig også starte. Men kontrametoden er den 
foretrukne. Du vil når som helst, du ser åbningen hos 
modstanderen, reagere. Du er tilbøjelig til at åbne dig 
selv og “lokke” din modstander ud. Du holder øje med 
hans bevægelser, afstanden, og hans mulige angreb.
Møder to kæmpere hinanden, som begge indtager den 
defensive angrebsrolle, ender det typisk i en advarsel 
til begge for ”wasting time”. For begge står og lægger 
an, men der bliver ikke rigtig taget seriøst initiativ til 
et udfald af nogen art, da begge venter på hinandens 
åbninger. Begynder modstanderen at lægge et større 
pres, og du af natur er defensiv, har du mere en tendens 
til at slå over i forsvarsrollen.

Kompetencer og fordele som defensiv angriber:
Du har et godt overblik, samtidig med at du ser stærk ud.
Du er klar på din modstanders angreb.
Du er god til at spotte åbninger eller skabe åbninger. 
Du har samtidig et enormt mod til at turde vente på det 
rigtige tidspunkt.

Ulemper som defensiv angriber:
Manglende initiativ.
Det kan se ud som du bliver trukket ind af “forsvareren” 
og det ikke er dig, der presser, hvilket får dig til at se svag 
ud.
Stor risiko for at blive scoret på først.

Den offensive forsvarer
Er du en offensiv forsvarer, er du god til at flytte dig rundt 
langs yderkanterne af kamparealet. Rollen vil forsøge at 
trække modstanderen rundt på arealet for pludselig at 
angribe. Det er ikke meget, du står stille, og kan nærmest 
virke en anelse flygtende fra kampen. Man skal derfor 
sørge for at lægge angreb ind imellem bevægelserne. 
At flygte fra kampen er en overtrædelse af reglerne, så 
man skal passe meget på, at de flygtende bevægelser, 
ikke bliver for tydelige. Når en offensiv forsvarer fører og 
er udsat for pres, vil han ofte starte, inden angriberen 
starter. Men han vil selvfølgelig kombinere det med at 
undvige, lave hjørneskift.
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Kompetencer og fordele som offensiv forsvarer
Du er god til at holde afstanden.
Du læser kampen godt, så du ved, hvornår du skal flytte 
dig.
Du trækker tempo ud af kampen med dine bevægelser.
Du angriber, når modstanderen ”glemmer” afstanden.
Dit forsvar ligger i at holde din modstander fra at angribe, 
enten ved holde en lang afstand med skinangreb eller 
angribe ham inden. 

Ulemper som offensiv forsvarer
Du kan virke flygtende, og vil hurtigere få advarsler i 
kategori 2.
Du skal bruge et pres fra angriber for at sætte egne 
angreb i spil.
Du står på kanten af arealet, kan nemmere træde ud af 
kamparealet.

Forskellen på forsvarsrollerne
Rollen handler lidt misvisende ikke kun om at forsvare sig 
selv og undgå at blive scoret på. At være forsvarer eller 
offensiv forsvarer er et udtryk for vægtningen imellem 
at angribe først, altså inden modstanderen starter 
sit angreb, eller vente og lave kontra når modstander 
angriber. 

Det er derfor vigtigt at pointere, at en forsvarer 
sagtens kan score point, selvom man er ”i forsvar”. 

De væsentligste forskelle på de to forsvarsroller ligger 
derfor i måden, man vælger at finde sine scoringer på.
Når man er i forsvarsrollen, er det fordi man er under 
en form for pres. Nogle arbejder fantastisk under disse 
forhold, og kan godt lide at modstanderen kommer til en. 
Andre er tvunget dertil, fordi modstanderen er bagud og 
derfor indtager en angrebsrolle. Hvordan man løser dette 
pres er forskelligt. Typisk ses det dog, at den offensive 
forsvarer er i en retning af at lave styrende og større 
arm- og sparkebevægelser, sidestep og hjørneskift. 
Hvor forsvareren ligger lidt på lur, afventende og er klar i 
hjørnet til de angreb der kommer.

Er der så en rolle, der er bedre end den anden?
Alle fire roller (angrebs- og forsvarsroller) virker ekstremt 
effektivt i rette situation. Det, der gør det hele lidt mere 
interessant, er, at selvom verdensklassekæmpere har en 
foretrukken rolle at indtage, er de eksperter i at tilpasse 
sig og vælge den rolle, der passer bedst til situationen. 
De kan sågar finde på at starte i deres modsatte rolle, 
og de kan også finde på at skifte, som det passer dem i 
kampen, hvilket selvfølgelig er medvirkende til at bringe 
dem op på dette verdensklasseniveau. 

Et strålende eksempel på skift imellem rollerne tilpasset 
situation, dueller og modstander var, da Luigi Busa 
mødte en af sine mange rivaler Stanislav Horuna i 
finalen til EM i 2017 i Tyrkiet. Her starter Busa ud som 
en defensiv angriber og slår stille og roligt over i en 
forsvarsrolle og fanger Horuna med at par lynhurtige 
kontra’er. Efterfølgende bliver Horuna mere og mere 
febrilsk og sætter massivt ind og jagter Busa og pointet. 
Da Busa er ekspert i begge typer af forsvarsrollen, slår 
Busa over i den offensive forsvarer, trækker Horuna 
rundt på arealet og springer i hovedet på ham, da Horuna 
fejlbedømmer sin egen fremdrift og afstanden.

Se dueller både for den defensive angriber og den 
offensive forsvarer sammen med de nye typer af dueller.

Kontrollerende dueller, ødelæggende dueller 
og dueller når man er bagud
Med faserne og de to nye roller i baghovedet skal 
kæmperne nu introduceres til yderligere typer af dueller. 
Disse dueller kaldes for kontrollerende dueller og 
ødelæggende dueller. Dueller som netop skal klare en 
situation med et nyt formål. Vi skal også tage et kig på 
endnu flere angrebsdueller. Allerførst en kort beskrivelse 
af typerne.

Kontrollerende dueller
Dette er typiske fase 2 dueller, når man er foran. Man 
holder modstanderen fra at angribe ved hjælp af 
styrende bevægelser, og veksler imellem skinangreb, 
forsvarsmanøvrer og rigtige angreb. Det er vigtigt 
at fornemme det rette forhold imellem forsvar og 
angreb, og hvad ens adfærd udstråler. Det betyder, at 
når kampen kører, så kan man ikke blot holde sig til 
forsvarsmanøvrer. Fornemmelsen for kampens flow 
(forløb) er et vigtigt taktisk krav. For scorer man efter 
et hårdt arbejde som angriber og med det samme slår 
over i forsvarsrollen med en flygtende adfærd, vil både 
modstanderen og dommere lugte planen. 

Dommeren har mulighed for at give advarsler for 
den flygtende adfærd. Sker det, kan det betyde, at 
modstanderen har en potentiel større chance for at 
vende kampen og dermed score point. Så det er vigtigt, 
at man stadig agerer med en kampadfærd, som viser, at 
man bliver i kampen.
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FOR U14 KÆMPERNE
Imod en ANGRIBER som bygger op til angreb
Dueltype: Kontrollerende duel (Løsning: Styre afstand)

Start: Bygge op ved at finde hjørne. Slut: Trække væk på afstand eller ved Yame

DUEL nr. 1

Hovedrolle: OFFENSIV FORSVARER Medspiller: ANGRIBER

Afstandsjustering med modpres
”troværdige” skinangreb

Hjørneskift 

Lægger pres og bygger op til at starte, og starter hvis der 
ikke styres.

FOR U14 KÆMPERNE
Imod en ANGRIBER som starter med en enkelt teknik

Dueltype: Kontrollerende duel (Løsning: ”målmand”)

Start: Bygge op ved at finde hjørne. Slut: Trække væk på afstand eller ved Yame

DUEL nr. 1

Hovedrolle: FORSVARER Medspiller: ANGRIBER

Parade og sidestep
Hjørneskift 

Enkelt angreb til krop med bageste hånd eller ben

DUEL nr. 2

Hovedrolle: FORSVARER Medspiller: ANGRIBER

Overkropsundvigelse
Kom rundt om modstander og tilbage på midten igen.

Enkelt angreb til hoved 
(med forreste eller bageste hånd)

DUEL nr. 3

Hovedrolle: FORSVARER Medspiller: ANGRIBER

Højt kontraspark som forsvar. Enkelt angreb til hoved 
(med forreste eller bageste hånd)

FOR U14 KÆMPERNE
Imod en FORSVARER som venter, laver kontra eller starter med en enkelt teknik

Dueltype: Scoringsduel (Løsning: skiftende rolle og metode)

Start: Bygge op ved at finde afstand. Slut: Trække ud på afstand eller ved Yame

DUEL nr. 1

Hovedrolle: DEFENSIV ANGRIBER Medspiller: FORSVARER

”Træk kontra” ud. Skinangreb med parade. 
Følg op med slag eller spark.

Direkte kontraslag mod maven

DUEL nr. 2

Hovedrolle: DEFENSIV ANGRIBER Medspiller: FORSVARER

”Lukke afstand” + overkropsundvigelse
Opfølgning med håndteknik eller spark

Springer med forreste hånd på ryk eller bevægelse

DUEL nr. 3

Hovedrolle: DEFENSIV ANGRIBER Medspiller: FORSVARER

Direkte kontraslag mod maven Springer med forreste hånd på ryk eller bevægelse

DUEL nr. 4

Hovedrolle: DEFENSIV ANGRIBER Medspiller: OFFENSIV FORSVARER

Kom igen kontraslag mod hovedet (træk lang) Springer med forreste hånd
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Ødelæggende dueller
Når kæmperne nærmer sig slutningen af kampen, vil 
der igen kunne opleves en anden form for duel, især når 
den ene er bagud. Her kan intensiteten været steget 
markant (fase 3). En duel kan forekomme anderledes 
i den forstand, at der typisk vil være yderligere angreb 

efter første forsøg. I nogle tilfælde ser man, at de sidste 
25 sekunder af en kamp kan indeholde lige så mange 
slag og sparkeudvekslinger, som den foregående tid 
indeholdt totalt. Dette vil ofte tvinge dommerne til at 
stoppe og starte kampen gentagne gange. Duellerne 
opstår hurtigt, og kæmpernes afstand bliver alt for tæt.

FOR U16 KÆMPERNE
Imod en ANGRIBER som bygger op til angreb

Dueltype: ØDELÆGGENDE duel (Løsning: Styre afstand og starte)

Start: Fra startlinje og hajime eller start i hjørne. Slut: Trække væk på afstand, jogai eller ved Yame

DUEL nr. 1

Hovedrolle: FORSVARER Medspiller: ANGRIBER

Afstandsjustering med modpres
Serie af høje spark med forreste ben 

Lægger pres og bygger op til at starte

DUEL nr. 2

Hovedrolle: OFFENSIV FORSVARER Medspiller: ANGRIBER

Afstandsjustering med modpres
Trække A med rundt

Starter angreb med slag og lukker afstanden

Lægger pres og bygger op til at starte

DUEL nr. 3

Hovedrolle: OFFENSIV FORSVARER Medspiller: ANGRIBER

Starter øjeblikkelig fra stregen med stopspark Træder frem



217Dansk Karate ForbundKumite koncept Taktik

Dueller for angriberen som er bagud
Dommerne vil som regel gerne se en kæmper med 
mandsmod, der forsøger at komme til scoringsforsøg, 
når man er bagud. Hvis kæmperen kommer bagud og 
holder sig til forsvarsrollen, kan det vække undren hos 
dommerne. Trækker kæmperen sig ud af duellerne, 
har modstanderen endnu større mulighed for at 
få dommernes sympati, og chancen for at komme 
yderligere bagud forstærkes.

Kæmperen skal dog stadig have øje for de øvrige faktor-
er, som spiller ind - bland andet tiden. Når vi træner de 
følgende dueller, kan man som træner godt lægge en 
tidsfaktor ind, således at der kan bygges op og ikke bare 
hoppe hovedkulds på hinanden. Dermed vil duellen også 
mere ligne en fase 2 udgave end en fase 3. Begge har 
dog sin berettigelse og skal trænes på dette hovedtrin.

FOR U14 KÆMPERNE

Imod en FORSVARER som venter og ”laver kontra”
Dueltype: Scoringsduel (Løsning: Forskellige starttiminger)

Start: Bygges op ved at finde afstand. Slut: Trække ud på afstand eller ved Yame

DUEL nr. 1

Hovedrolle: ANGRIBER Medspiller: FORSVARER

 Lægger pres og bygger op
”Tjek” på modstanders forreste ben
Sparke på modstanders kontraarm

Angrib med teknik som kommer helt ind til infight
Evt. kombination

Venter og klar med direkte kontra
(forreste ben eller bageste hånd)

FOR U16 KÆMPERNE

Imod en OFFENSIV FORSVARER som styrer afstand og ”flygter”
Dueltype: Scoringsduel (Løsning: Forskellige starttiminger)

Start: Bygges op ved at finde afstand. Slut: Trække ud på afstand eller ved Yame

DUEL nr. 1

Hovedrolle: ANGRIBER Medspiller: OFFENSIV FORSVARER

 Lægger pres og bygger op
Angrib med en enkelt teknik (slag eller spark) 

Øjeblikkelig, når ”OF” går ud af hjørne

Afstandsjustering med modpres
”troværdige” skinangreb

Hjørneskift

DUEL nr. 2

Hovedrolle: ANGRIBER Medspiller: OFFENSIV FORSVARER

 Lægger pres og bygger op
Angrib med flere teknikker kombineret 
(slag eller spark). Men der startes først

når ”OF” er i gang med hjørneskiftet

Afstandsjustering med modpres
”troværdige” skinangreb

Hjørneskift

DUEL nr. 3

Hovedrolle: ANGRIBER Medspiller: OFFENSIV FORSVARER

 Lægger pres og bygger op
Følger ”OF” til næste hjørne og angriber med en enkelt 

eller kombineret teknik i det ”nye” hjørne.

Afstandsjustering med modpres
”troværdige” skinangreb

Hjørneskift

Dueller for angriberen som er bagud 
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Når jeg læner mig op ad ATK-trappens 
gelænder (De 2 spor)

Dueller
Hovedtrin 1 
(U10 - U12)

Kampfaser
Hovedtrin 2 
(U14 - U16)

Kampstrategier
Hovedtrin 3 
(U18 - U21)

Individuel stil og 
optimering
Hovedtrin 4 (+21 år)

Spor 1 - R
egler

Spor 2 - G
ameplanen

KARATE KUMITE TAKTIK
ATK TRAPPEN

Med både faser og nye dueller i den taktiske 
værkstøjskasse er det tid til et kig på de forstærkende 
spor (ATK-trappens gelænder). Hvordan kan de hjælpe 
os, når vi står på dette trin?

Gelænderets Spor 1 - Regler 

SPOR 1 Regler

Hovedtrin 2 
(U14-U16)

De ulovlige handlinger 
Kæmpe med advarsler

Når vi nu har gang i arbejdet med faserne, så kommer 
reglerne meget til syne i form af de overtrædelser, man 
kommer til at gøre. For nu er kampen kommet til live, 
og kæmperne går til kanten af, hvad de må gøre for at 
holde føring eller vende kampen til deres fordel. I dette 
afsnit vender vi derfor ulovlige handlinger, og hvornår 
kæmperen gør noget forkert.

De ulovlige handlinger 
De ulovlige handlinger er delt op i to kategorier. Kategori 
1 handler om angreb, som rammer, dvs. kontakten. I 
kumite kan man som tidligere beskrevet ikke vinde ved 
at udføre et hårdt spark eller slag, som bevidst går på at 
knockoute eller på anden måde skade sin modstander. 
Det er lige her kumitedisciplinen adskiller sig fra kamp-
sporter med slag og spark. Se i WKF reglerne hvordan 
der i praksis og afhængig af aldersgruppe bliver forholdt 
sig til kontakt. Det bliver dog lidt mere kringlet, når det 
drejer sig om kategori 2. Langt de fleste kæmpere forstår 
hurtigt kategori 1, hvor den anden kategori handler om 
alt andet end kontakt. Det er her, den flygtende adfærd 
ligger. Men det er også her, du finder forseelsen at holde, 
skubbe, træde ud, skuespil og mange flere.

Det, der er vigtigt at forstå, er, at du som udgangspunkt 
har mulighed for tre advarsler i hver kategori, men den 
fjerde udløser straffen - altså et nedelag, og sejren 
tildeles din modstander. Uanset stillingen. 

Det er også vigtigt at vide, at dommerne ikke 

nødvendigvis tager det trinvis. Men de kan godt springe 
og uddele en hårdere advarsel, og endda straffen det 
røde kort. Hoveddommeren behøver dog mindst 2 
flagdommere, som støtter op om hans kendelser.

Hvornår gør jeg noget forkert?
Dommerne og ikke mindst publikum vil se action. De vil 
gerne se karateteknikker ”udfolde” sig foran dem. Det 
betyder, at kæmpere, der blot står og ikke laver noget, vil 
modtage en kategori 2 advarsel for passivitet. Ligesom 
de kæmpere som gentagne gange forsøger at trække 
sig fra duellerne og ikke kommer med modsvar. Disse 
handlinger kan ligeledes blive tildelt advarsler. Navnlig 
for den flygtende adfærd. Derfor handler det som 
udgangspunkt om at turde tage noget initiativ. 

Skuespil er den værste forseelse
Hvis en kæmper lader som om, han er blevet ramt, 
uden det kan støttes af nogen form for bevis, vil dette 
blive straffet med den hårdeste straf kaldet Shikkaku. 
Kæmperen bortdømmes øjeblikkeligt fra stævnet, og 
det kan samtidig udløse en karantæne. Kæmperen vil 
blive yderligere undersøgt af lægestaben, der er til stede. 
Det er også vurderet som skuespil, når en kæmper, der 
i forvejen har en skade, overdriver at være blevet ramt. 
Denne forseelse straffes med minimum 3 advarsler. Det 
betyder, at næste gang er det rødt kort, og sejren gives 
til modstanderen.

I dette taktiske spil bliver man nødt til at forholde sig 
til, at man skal kunne tage nogle knubs og ikke lade 
sig falde og tro, at dommerne vil få sympati for disse 
handlinger. Tværtimod. Det er vigtigt, at man viser man 
kan stå der og lade sin tillid til dommerne komme til 
gode. 

Vi ser ofte, hvordan kæmpere forsøger at ”gnubbe” 
kinderne, for at de kan blive røde og herved indikere, at 
man er blevet ramt. Man kan derfor opleve dommerne 
bede kæmperen tage hænderne væk fra hovedet. 
Omvendt skal du heller ikke bare ”tage” slagene, som 
modstanderen udfører imod dig. Du skal selvfølgelig altid 
undgå at blive ramt. 

Atoshi Baraku – når der er mindre end 15 sekunder 
tilbage
Scoreboardet giver lyd fra sig, når tiden lander på 15 
sekunder. Det er en meget kritisk tid i kampen. Derfor 
bliver blandt andet kategori 2 forseelserne advaret 
hårdere. Laver du en kategori 2 forseelse her, ryger dine 
advarsler direkte op på nr. 3. Også selvom du ikke havde 
nogen i forvejen. 
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Har du opnået Senshu, vil denne blive fjernet, og det gør 
kampen i en endnu mere kritisk tilstand. Det kan give 
modstanderen yderligere mulighed for at komme ind i 
kampen, selvom der kun resterer ganske få sekunder. 
Især fordi du nu ikke har flere chancer. Laver du en 
overtrædelse mere, får du det røde kort, og samtidig skal 
du i den grad forholde dig til stillingen, således at der 
ikke bliver reduceret.

Kæmpe med advarsler
Træneren kan i sin undervisning med stor fordel placere 
dueltræningen i en fase, og endda tildele kæmperne 
advarsler undervejs i arbejdet med duellerne.

Eksempelvis kan træneren lade en duel være i gang i 
fase 2. Den ene er dermed foran. Kæmperen, som er 
foran, har modtaget to advarsler i samme kategori (også 
kaldet Keikoku). Dermed skal kæmperen, som er foran, 
være mere opmærksom på ikke at lave flere forseelser i 
den kategori, for ellers bliver situationen kritisk.

Gelænderets Spor 2 – Gameplan

SPOR 1 Gameplanen

Hovedtrin 2 
(U14-U16)

Den levende Gameplan

Den første gameplan handlede om, hvad kæmperen 
selv kunne, og hvad modstanderen kunne. Det var en 
simpel og effektiv tilgang til kampen for at score point. 
Med introduktionen af kampens faser er kæmperen nu 
bevidst om, at der kommer skift i kampen, og skal være 
klar på at omstille sig. Vi kalder dette at følge kampens 
flow. Kampens faser giver også kæmperen de første 
skridt til at se kampen til ende. Det giver kæmperen 
mulighed for at benytte sig af den levende gameplan. 
Dette er næste skridt i gameplanen. 

Den levende gameplan
Den levende gameplan benytter sig af en særlig ”tids-
strategi, som mange topkæmpere benytter sig af. Det 
er en kendt fremgangsmåde, som handler om at tage 
udgangspunkt i den modstander, man skal møde, og 
derfra bestemme hvornår det giver mening at score sit 
første point.

Coach og kæmper tager en ærlig snak. Hvor stærk er 
jeg i forhold til min modstander. Er vi jævnbyrdige? Er 
jeg favorit eller er min modstander favorit. Skal jeg bare 
gå ind med det samme og søge point, for jeg kan godt 

modstå de angreb, der vil komme fra den anden. Man 
afgør tidspunktet for scoringen ud fra tre niveauer. Enten 
er modstanderen på samme niveau eller også har han et 
bedre eller lavere niveau. Del kampen op i tre lige store 
dele. Således at kampen har 1) En start, 2) En midte og 
3) En slutning. 

Er du favoritten: Scor i starten af kampen
Det kan være, at du er ældst i klassen og på vej til 
næste årgang og skal møde en helt ny i klassen. 
Udgangspunktet er, at du har overhånden og kan sætte 
dig på kampen. Gør det med det samme. Planen er, at du 
går ind og viser initiativ og forsøger at score point. Gerne 
fra kampens start.

Er i Jævnbyrdige: Scor i midten af kampen
Kender I hinanden godt og kender til jeres niveau, starter 
kampen ofte ud med at ”føle” hinanden an. Ofte kommer 
der først reelle scoringsforsøg, når første advarsel for 
timewaste er delt ud. Vær forberedt på dette på forhånd, 
og vær klar på at score i midten af kampen.

Er min modstander favorit: Scor i slutningen af kampen
Alle ved, at den anden er dygtigere. Så hvordan klarer du 
den. Det gælder for dig om at holde ”status quo”.
Det gælder om lave det samme antal scoringsforsøg, at 
holde modpres og være på midten af arealet.
Du skal bare vente med at score til allersidst. For ellers vil 
presset være for stort.

For at denne gameplan skal virke, kan træner og 
kæmpere på forhånd aftale at arbejde med en given 
duel. 

Her kan træneren søge inspiration fra de tidligere nævnte 
dueller på dette trin.

Den levende gameplan er ikke det samme som kampens 
faser. Men det er et værktøj til at spotte faserne. 

Den levende Gameplan
En kamp tidslinje

Start SlutMidt

 
Når jeg er 

favorit - scorer 
jeg her

Når min 
modstander er 
favorit, scorer 

jeg her

Når vi er 
jævnbyrdige, 
scorer jeg her
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At kunne anvende kampens faser til fulde er meget 
avanceret. Man skal som kæmper kunne se kampen til 
ende, før den er begyndt. Ellers formår vi kun at snakke 
om den direkte kamp mand til mand. 

På ATK-trappens næste hovedtrin kommer også faserne 
i spil i kæmperens gameplan. Kæmperens taktiske 
fundament bliver således særdeles solidt. Vi skal nu til 
at lægge et ekstra lag på. Med dueller og faser i samspil 
med regler og en god gameplan er det er nu tid til ATK-
trappens hovedtrin nr. 3. Kampstrategierne.
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HOVEDTRIN NR. 3 (U18/U21) 
KAMPSTRATEGIER

Dueller
Hovedtrin 1 
(U10 - U12)

KARATE KUMITE TAKTIK
ATK TRAPPEN

Kampfaser
Hovedtrin 2 
(U14 - U16)

Kampstrategier
Hovedtrin 3 
(U18 - U21)

Individuel stil og optimering
Hovedtrin 4 
(+21 år)

Den Japanske storstjerne og tidligere verdensmester i 
-84 kg klassen Ryutaro Araga indtog rollen som forsvarer 
i særklasse, da han havde lagt sig foran i en kamp mod 
den yderst stærke Aktas Urgur fra Tyrkiet, der var tidligere 
verdensmester i U21 klassen. I denne nævneværdige 
kamp, som foregik til Paris Open 2017 i de indledende 
runder, fremtryllede Japaneren Araga den ene taktiske 
forsvarsmanøvre efter den anden. Det var som om han 
vidste, hvad tyrkeren ville gøre. 

Da stillingen var 1-0 til japaneren, skulle tyrkeren frem. 
Hver gang der blev lagt op til angreb, var Araga klar på 
det. Japaneren lavede små bevægelsesjusteringer med 
hænder og fødder, så tyrkeren blev nødt til at stoppe 
sin fremdrift en anelse og utålmodigt vente på en 
åbning. Men det var lige akkurat nok til, at Araga kunne 
bryde linjen og undgå angrebene fra Aktas. Japaneren 
supplerede sit forsvar med modangreb, lige inden 
Aktas skulle angribe. Hvilket selvfølgelig resulterede i 
stor frustration for Aktas. Og som en anden suveræn 
verdensmester aflæste Araga selvfølgelig spillet sublimt 
og udbyggede føringen, da en endnu mere ivrig Aktas 
tordnede frem og tog fejl af afstanden.

Nu er du ved være nået til vejs ende i forbundets taktiske 
kumitekoncept. På dette næstsidste trin på ATK-trappen 
sætter vi alle de ting sammen, som vi nu har lært. Ung-
domskæmperen tager snart hul på sin seniorkarriere. 
Det fjerde og sidste trin på ATK-trappen er inden for 
rækkevidde.

Men først skal vi se på og lære, hvordan kæmperen og 
træneren stykker en komplet gameplan sammen, og 
hvordan vi rent praktisk bruger vores viden om duellerne, 
rollerne og kampens faser, så kæmperen kommer 
velforberedt ind til kampen.

Vi vil på dette taktiske hovedtrin (kampstrategier) nemlig 
komme med forskellige perspektiver på, hvordan en 
ende lig gameplan ser ud, hvor vi netop drager nytte af 
dueller og faser. Du vil kunne læse om forslag til, hvor  - 
dan man lægger en strategi ud fra to forskellige problem-
stillinger. To udfordringer som alle vil møde. Nemlig en 
strategi for at være foran, og en for at være bagud.

Kæmperne på dette trin ligger i årgangene fra U18 til og 
med U21. Det betyder, at de er på vej ind i seniorlivet, 
og formentlig har en god del international erfaring med 
sig. Det er derfor højaktuelt at begive sig dybere ned i 
den taktiske forståelse for herigennem skabe fordele for 
vores danske kæmpere.

Når vi genbesøger ATK-trappens to foregående trin, vil 
der også være praktiske eksempler på, hvordan man kan 
lave praktisk fasetræning.

Lad os starte med at se på, hvad en kampstrategi er.

Hvad er en kampstrategi?
Man kan diskutere, om kampstrategi og gameplan ikke 
er to sider af samme mønt. Og jo, det kan man sagtens 
sige. Men for at sætte fokus på, at planen indeholder 
mere end blot, hvordan og hvornår pointet skal falde, 
bliver begrebet kampstrategi introduceret i forbundets 
taktiske koncept. 

Når der tales gameplan, kan kæmpere og trænere være 
tilbøjelige til ikke på forhånd have taget stilling til, når 
scoringen falder, hvad der så sker - efter dette er sket? 
Det gør heller ikke noget på de første ATK-trin. Men i 
takt med, at kamptiden og kæmpernes niveau øges, kan 
der opleves et behov for et stærkere bevidsthedsniveau 
og styring af kampen. således at det rent faktisk er en 
”fordel” at komme foran, og der også er en mulighed for 
at komme ind i kampen igen, selvom man er bagud.

Vi vil dog vende tilbage til ordet ”gameplan” som 
værende det ledende ord i den endelige snak kæmper 
og coach imellem, når der skal forberedes til kampen. 
For slutmålet er netop at have en overordnet gameplan, 
som indeholder strategier med scoringsdueller, 
kontrollerende dueller og ødelæggende dueller. 
Derudover skal den selvfølgelig også suppleres med 
mentale konkurrencestrategier. I de tilfælde, hvor disse 
er i synergi, er gameplanen komplet. 

En strategi indeholder flere dueller, der både kan have 
samme, men også skiftende formål
Det betyder, at når vi dykker ned i gameplanen og der 
tales specifik strategi, så rækker det længere end selve 
duellen. Vi ser nu kampen som en helhed, og tager højde 
for de skift der kommer undervejs - netop som vi vendte 
i foregående kapitel om kampens faser. Ved hjælp af en 
strategi ”planlægger” vi os igennem de forskellige faser. 
Planlægningen af en kampstrategi starter, inden kampen 
begynder. Der skal selvfølgelig være plads til, at planen 
ikke fungerer, og så skal der skiftes ud. Men at have et 
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udgangspunkt inden kampen, hvor kæmperen har en 
god idé om, hvordan opgaven løses, giver klarhed og er 
stærkt motiverende. Det vil sige 1) Plan for at score og 
hvornår det sker 2) Hvad gør jeg når det er sket?

Man kan måske også sige, at det kan være en plan 
”ikke” at have en plan 
Men så kan det være tilfældigheder, der afgør udfaldet. 
Derfor anbefales det altid, at der lægges en gameplan, 
og ikke bare tage det som det kommer. Der vil dog 
tit opstå kampe, hvor man ikke har noget som helst 
kendskab til sin modstander. Her er det vigtigt at bringe 
det i spil, man kan ved at forholde sig til sig selv. Man 
skal selvfølgelig have tro på egne evner til at kunne 
spotte åbninger, og dermed finde pointet. 

Lad os kigge på forslag til, hvad en kæmper kan gøre, 
når hun står i en af disse to problemstillinger:

Strategi for at være foran og strategi når man er bagud
Det må da være nemt at være foran, vil de fleste nok 
tænke, så er planen jo lykkedes. Men trods den meget 
korte kamptid kan der sagtens opstå ”ulykker”. En kamp 
er langt fra slut, blot fordi en kæmper er foran. Men det 
er da klart at foretrække at være foran frem for bagud.

START FØRST STRATEGIEN
FORSVARSDUELLEN Læg på den rigtige afstand imod hjørnet. Vent eller lok angrebet frem.

Lokke den: Arbejde med modpres, bevægelse inden angrebet kommer. (Det kan dog udsætte 
dig for et spring på ryk).
Så snart angrebet kommer:

•	 Duk infight forsvar, rundt og ind på midten igen
•	 Bryd linje/gå til siden
•	 Kontraspark
•	 DU skal IKKE forsøge dig med kontraslag. Armene skal beskytte dig.

STYRE OG STARTE Du står godt som forsvarer. Arbejder på to afstande. 
Angriber får ikke lov til at komme ind.
1. Styre med bevægelse eller styre med ben. Lang afstand
2. Angrib når du er fremme. Kort afstand! 
3. Husk du er imod en angriber 
4. OBS! Er du imod en defensiv A’er, løber du ind i kontra. 

START FØRST Når angriber lægger pres på bevægelsen og afstanden er rigtig. Lige før modstander starter.

•	 Ødelæg med spring eller løb (evt. 2-1)

- inden hans angreb kommer helt ud.
Dit angreb kommer til at være på en forkert afstand. MEN det gør hans også.

Når jeg er foran – START FØRST strategien
Når kæmperen er foran, er kampen langt fra slut. Du har 
blot klaret kampens første fase. Som nævnt en del gange 
tidligere kan du ikke bare forsvinde og løbe fra kampen. 
Derfor skal kæmperen have en strategi, der rækker 
længere end blot til det første point. Og det anbefales, at 
den er mere detaljeret end blot at: ”score igen”.

Det er nu, kæmperen påbegynder ”start først strategien”. 
Dette er strategien, når jeg er foran imod en angriber. 
Strategien er blandt andet baseret på et studie lavet 
over samtlige medaljekampe ved Senior VM 2012 Paris + 
2014 Bremen (177). Dette studie opfandt et nyt begreb: 
Decisive Moment (DM) og fandt en forskel på vindere og 
tabere. ”DM” er det tidspunkt i kampen, hvor en kæmper 
laver en scoring, der gør, at han kommer foran og bliver 
foran resten af kampen. Efter ”DM” var der forskel på 
vindere og taberes taktik. Vinderne øgede deres ratio 
mellem offensive og defensive teknikker, mens taberne 
øgede deres kontraangreb samt deres kombinationer.

Dette er en strategi, som både kan dække fase 2 og 3.
Når dommeren har annonceret pointet til dig, vil 
modstanderen komme frem. Til dette pres har vi udviklet 
tre taktiske manøvrer, som udnytter angriberens måde 
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at agere på. Rækkefølgen på de 3 manøvrer skal give 
mening i forhold til tid tilbage, duellen og modstanderens 
afstand. Det betyder, at de ikke er sat op i prioriteret 
rækkefølge, men skal køres ud fra det, der sker i 
kampen, og når det giver mening. 

”Styre og starte” manøvren sammen med ”start først” 
manøvren kan sagtens give point. Men fokus er på 
kontrol i duellen. Jo mere kampen går mod slutningen, 
og dermed kommer i fase 3, skal kæmperen fortsætte 
med de samme manøvrer. Husk at fase 3 kan være en 
hidsig en af slagsen. kæmperen kan derfor være tilbøjelig 
til at anvende mere ”start først” end ”styre og starte”, 
og at forsvaret læner sig meget op ad sparketeknikken, 
da dette er en fremragende forsvarsmanøvre til at holde 
afstanden.

Når jeg er bagud – TUR-RETUR strategien
Det kan give en god fornemmelse at vide, hvad man 
skal gøre, når ting lykkes. Men hvad gør vi så, når den 
plan vi lagde for at score point, ikke lykkedes. I stedet 
for at få pointet, så var det modstanderen, som fik det. 
Kæmperen er nu bagud. Hvad gør hun så? Det er tid til at 
forholde sig til at være bagud på point.

Hvad skal jeg gøre, når jeg er bagud? Er der noget jeg 
kan gøre? Ud over at forsøge og score point.
Det er ekstremt svært at lave en plan på forhånd, da flere 
faktorer spiller ind. Og det er vel egentlig først, når man 
står i det, vi reelt kan have en idé om, hvordan vi skal 
forholde os til det. 
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Men Forbundets kumitekoncept vil alligevel gerne 
komme med et bud på, hvordan en kæmper kan gribe 
det an. For selvfølgelig kan der opleves kampe, hvor den, 
der startede med at score, tabte. 

Planen indeholder overordnet tre manøvrer, og er meget 
afhængig af ens egen motivation og drive til at løse 
opgaven.

Lige så snart du har udlignet, er du tilbage på sporet. Her 
er det igen vigtigt at kunne omstille sig. Derfor tag et blik 
på scoreboardet og forhold dig til tid og stilling. Er du nu 
i en fase 3, eller er der stadig så lang tid tilbage, at det er 
fase 2? I begge tilfælde anbefales det kæmperne at slå 
over i ”start først” strategien.

Med et hurtigt kig på disse to kampstrategier 
kan vi sikkert hurtigt finde frem til mange flere 
problemstillinger, og dermed også et hav af andre måder 
at gå til kampen på. Som vi gjorde det i indledningen til 
forbundets taktiske koncept, vil vi igen gerne påpege 
vigtigheden af at forstå, at der er mere i kumite end blot 
hvilken teknik, der anvendes. Det kan ikke understreges 
nok. 

TUR-RETUR STRATEGIEN
ANALYSE Der er fire faktorer at forholde sig til, når pointscoren er imod en. Analysen skal gå meget 

stærkt. Vær til stede i kampen. Et hurtigt blik på tavlen.

1. Hvor meget er du bagud? Og hvor lang tid er der tilbage? Er du 1, 2 eller 3 point bagud? 
Behøver første udfald at være en direkte udligning?

2. Hvad skete der i duellen?
 Var det angreb eller kontra? 
3. Hvad gjorde dommerne ved min handling? 
 Såfremt du lavede en handling. Trak du flag på scoringsforsøget eller gjorde du ikke? Fik 

du en advarsel? Hvilken advarsel? Var det kontakt? Kunne det have været en potentiel 
scoring, hvis afstanden havde været anderledes?

4. Dig selv
 Mentale faktorer som spiller ind.

OMSTILLING Nu har du analyseret situationen og lynhurtigt forholdt dig til de nævnte faktorer. Så er det i 
gang med scoringsduellen igen. Hvordan skal der udlignes?

UDLIGNINGEN Skift imellem de forskellige scoringsmetoder. Start med at vise med gode angreb, at 
du vil tilbage i kampen. Gerne med kombinationer, og vend herefter tilbage til de rene 
enkeltteknikker. Det giver nemmere dommerne mulighed for at give dig point. Det 
anbefales at gøre følgende:

1. Kombinationsangreb med opfølgninger (for at vise du vil – husk afstand)
2. Angrib og kom på infightafstand (bliv ved med at sætte din modstander under pres)
3. Slå over i defensiv angriber, og start på rykket eller kontra. Det er her, udligningen sker! 
 (Efter du har kørt flere angrebsdueller, vil din modstander nu føle, at han bliver tvunget 

til at komme frem på banen, og nu står du klar til ham).

Hvordan kommer de foregående hovedtrin til 
syne på det 3. hovedtrin – Kampstrategier 
I praksis bliver hovedtrin 1 – Duellerne og hovedtrin 2 – 
Kampens faser vakt til live på dette trin. Når kæmperne 
arbejder med strategier, der har til formål løse at 
opgaven (når man er foran eller bagud), bliver det hele 
levendegjort. 

Vi vil dog gerne vende tilbage til både hovedtrin 1 for at 
arbejde med dueller, som netop giver mening på dette 
niveau samt et gensyn med hovedtrin 2, som viser 
kæmperne en sammensat situationsøvelse af træningen 
af fase 3. 
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Allerførst et kig på et par gode dueller kæmperen skal 
igennem nu:

HOVEDTRIN NR. 3 (U18/U21)

Imod en FORSVARER som venter og starter med en enkelt teknik
Dueltype: Scoringsduel (Løsning: Direkte kontra)

Start: Bygge op ved at finde afstand. Slut: Trække ud på afstand eller ved Yame

DUEL nr. 1

Hovedrolle: DEFENSIV ANGRIBER Medspiller: FORSVARER

Direkte kontraspark til hovedet Springer med forreste hånd på ryk eller bevægelse

HOVEDTRIN NR. 3 (U18/U21)

Imod en OFFENSIV FORSVARER som styrer afstand, laver hjørneskift og ”STARTER”
Dueltype: Scoringsduel (Løsning: Forskellige kontra)

Start: Bygge op ved at finde afstand. Slut: Trække ud på afstand eller ved Yame

DUEL nr. 1

Hovedrolle: DEFENSIV ANGRIBER Medspiller: OFFENSIV FORSVARER

 Lægger pres og bygger op
Lukke ”OF’s” mulighed for hjørneskift

Direkte kontra, trække lang eller infight med opfølgning, 
når springet kommer

Benyt både håndteknik eller sparketeknik

Afstandsjustering med modpres
Forsøg på hjørneskift

Springer med forreste hånd
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Kampens faser på hovedtrin 3
Da kæmperen befandt sig på ATK-trappens hovedtrin 
2 og fik introduceret kampens faser, var det måske 
lidt svært at få det omsat til praksis. På dette trin har 
kæmperen i længere tid udbygget sin erfaring med 
netop fasearbejdet, og det er en god idé, at træneren 
får tydeliggjort de elementer, som der netop opstår i 
faserne. 
Øvelser til fase 3 kan sagtens sættes op som en fri kamp 
på 15 – 20 sekunder. Men det, som kæmperen gerne 
skal have ud af denne øvelse, er mere end blot en meget 
kort og hektisk kamp. Kæmperen skal tilegne sig viden 
om de elementer, som ofte opstår i faserne, og samtidig 
kunne udføre disse elementer i praksis.

Dette kan sagtens trænes med den rigtige opstilling. Det 
kræver dog, at kæmperne forstår faserne, og at de kan 
leve sig ind i rollen.

Her er et eksempel på, hvordan fase 3 (beskyt og 
ødelæg) kan øves
Fokus er på den, som er foran, og målet er, at den 
førende skal vinde kampen. Det kan umiddelbart 
tænkes at være en simpel opgave, men er det langt 
fra. For kæmperen, der står uden regelforståelse og 
taktisk indsigt, kan på ingen måde være sikker på en 
sejr, selvom point står i dennes favør og der kun er få 
sekunder tilbage.

Øvelsen indeholder fire vigtige punkter:

1)  Skift fra fase 2 til fase 3
2)  Der er mange kampstop
3)  Kampen består hovedsaglig af ødelæggende dueller 

samt øjeblikkelige angreb fra kampstart
4)  Kategori 2 advarslerne kan bruges i mere eller mindre 

grad for at udfordre kæmperne 

1)  Der skal bruges 2 kæmpere og en 
hoveddommer. En er foran. Stilling er 1-0. Vi 
hopper ind i slutningen af kampen, og øvelsen 
starter med en duel. Kæmperen, som er foran, 
trækker mod hjørne, og når modstander 
angriber, arbejdes der med kontrol/forsvar. 

2)  Aktiviteten får dommeren til at stoppe kampen. 
Den førende kæmper får en advarsel for at 
holde. Der er 16 sekunder tilbage, så ingen 
Hansoku Chui eller fratagelse af senshu. 
Kampstoppet med så kort tid tilbage får kampen 
ind i sin fase 3.

3)  Med et hurtigt blik på scoreboardet kan dette 
sagtens få modstanderen på ”angrebstogt”. 
Derfor er den førende kæmper klar. Så snart 
hoveddommeren sætter kampen i gang igen, 
angriber den førende kæmper øjeblikkelig fra 
startlinjen. Der scores point på denne. Stillingen 
er nu 2-0. 

4)  Kampen sættes i gang igen. Den førende 
træder lidt til siden, men holder modpres og 
bliver omkring midten. Så snart modstander 
gør optræk til at angribe, starter den førende 
kæmper først med kombinationsangreb, der 
både beskytter, men samtidig ødelægger det 
for modstanderen. Afstanden ender i infight og 
dommer stopper kampen igen. 

5)  Kampen sættes i gang på ny. Ved start laver 
den førende kæmper et stopspark, for nu er 
tiden for alvor ved at rinde ud. Modstanderen vil 
være endnu hurtigere fremme. Han skal derfor 
stoppes øjeblikkelig.

 Vær opmærksom på kontakten her.

6)  Det er nu sidste gang, kampen sættes i gang. 
Den førende kæmper træder tilbage, løfter benet 
højt og beskytter sig med det. Der kan også 
trædes ud af arealet, da sidste advarsel endnu 
ikke er modtaget.

Herfra er følgende anvisninger:
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Kategori 2 advarslerne kan være afgørende i fase 3
Disse helt særlige advarsler kan sidde ekstra løst hos 
dommerne, når kampen er ved at rende ud. Dommerne 
vil være med til at give fair play, og selvfølgelig får man 
ikke bare lov til at flygte fra kampen i slutsekunderne. 
Det overordnede er her at forstå kampens sidste fase. 
Man kan selvfølgelig få kategori 2 advarsler igennem 
hele kampen, men i fase 3 kan disse typer forseelser 
øjeblikkelig ændre alt.

Det, der står på scoreboardet, har en massiv indvirkning 
på, hvordan kampens fase 3 kommer til at udspille sig. 
Du skal være meget opmærksom på, hvor meget du 
fører, og om du har Senshu i din fase 3. Og selvfølgelig 
om du har kategori 2 advarsler i forvejen. Laver du 
en kategori 2 forseelse med mindre end 15 sekunder 
tilbage, giver Referee’en dig både det sidste ”gule” kort 
og samtidig fratages din senshu.

Lige præcis denne situation er vigtig at træne hjemme 
i dojoen. Både med ”venlige” dommere, men også med 
dommere som slet ikke tillader noget.

NÅR JEG LÆNER MIG OP AD ATK-TRAPPENS 
GELÆNDER (DE 2 SPOR)

Dueller
Hovedtrin 1 
(U10 - U12)

Kampfaser
Hovedtrin 2 
(U14 - U16)

Kampstrategier
Hovedtrin 3 
(U18 - U21)

Individuel stil og 
optimering
Hovedtrin 4 (+21 år)

Spor 1 - R
egler

Spor 2 - G
ameplanen

KARATE KUMITE TAKTIK
ATK TRAPPEN

Gelænderets Spor 1 - Regler 

SPOR 1 Regler

Hovedtrin 3 
(U18-U21)

Kæmperen bliver dommer

”YAME” bliver der råbt fra hoveddommeren. To af de fire 
flagdommere, som sidder på stolene i hvert hjørne, har 
netop banket deres blå flag i gulvet. Kampen stoppes for 
en kort stund, og både rød og blå kæmper vender tilbage 
til deres startfelter på det 8 x 8 m2 store kampareal. 
Flagdommerne holder det blå flag lige ud i strakt arm, 
imens det peger opad. Hoveddommeren, som er uden 
flag - står imellem kæmperne. Han annoncerer højt: ”Ao 
jogai – Chukoku”. Først peger han på den røde ramme 
på gulvet, som omgiver kamparealet. Imens han kigger 
fast på den blå kæmper, bøjer han sin arm og peger opad 
som i en slags dikterende gestikulation. På scoreboardet 
bliver der straks markeret i den blå kæmpers felt.  En 
lysende prik ud for ordet ”Category 2” toner frem. 
Herefter træder hoveddommeren et skridt baglæns, 
strækker armene ud til siden og siger bestemt ”Tsuzukete 
– Hajime”. Samtidig fører han armene sammen igen for at 
vise, at de to kæmpere kan fortsætte kampen.

I kæmperens taktiske værktøjskasse ligger der nu 
mange redskaber. Duellerne, arbejdet med faserne og 
nu også strategier for håndtering af særlige situationer. 
Men det er vigtigt igen at læne sig op ad ATK-trappens 
gelænder. Også selvom vi står helt oppe på det 
tredje trin. At tilføje regelforståelsen til vores taktiske 
færdigheder er et must. På dette niveau bevæger vi os i 
en meget tydelig retning af, at kæmperen selv skal kunne 
agere dommer.

Kæmperen bliver dommer
Det er helt forståeligt, hvis du som coach står med din 
kæmper og et stort spørgsmålstegn toner frem. ”Jeg 
skal da ikke være dommer, hvorfor skal jeg så kunne 
reglerne?”, siger kæmperen med undren i stemmen til 
dig. Fat tålmodighed. For det er afgørende, at reglerne 
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bliver indlært som en styrkelse til duellen, faser og 
strategier - ja i det hele taget for kampforståelsen. 
Nogle gange kan det at vinde en kamp ikke altid være 
lige til. Når en kæmper vinder, er det fordi han eller hun 
har overbevist dommerne. Point og advarsler gives på 
baggrund af vurderinger. Og denne vurdering foretages 
konstant på splitsekunder. I grove træk kan man sige, at 
en scoring, en advarsel eller en sejr ikke bare er noget, 
du kan ”tage tid på” - som var det et 100 m løb. 

Netop at kæmperne selv lærer at foretage denne 
vurdering og se og opleve, at det langt fra altid er lige til, 
vil give dem en uvurderlig indsigt i, hvorfor lige præcis 
arbejdet i den duel eller den fase gik galt eller godt. Brug 
derfor i stort omfang kæmperne til at dømme kampe og 
få dommeruddannelse. Indsigten i at være dommer kan 
dog sagtens starte før dette trin. Faktisk vil en tidligere 
start på inddragelse af dommergerningen særligt give 
mening. 

Dommerne har jo en helt særlig rolle i kampen, som 
rækker meget ud over blot at starte kampen, give point 
undervejs, og når kampen er slut annoncere vinderen. 
Den rolle som dommerne indtager, og måden de dømmer 
på, er vigtigt for kæmperen at opfange og forholde sig 
til. Det er desværre ikke altid lige til. Og man kan sagtens 
opleve forskellige ”dommer-ageren” fra kamp til kamp. 
Så ud over kampen med modstanderen og alt det pres, 
der hører med til det, så kan dommernes vurderinger af 
de ting, der sker i kampen, ændre spillet fuldstændig.

Kæmperen skal især have et vågent øje på referee’en 
(hoveddommeren)
Referee’en (hoveddommeren) har en meget åbenlys 
rolle, når det kommer til advarsler. Det betyder, at det 
er 100 % op til ham at vurdere, om kæmperne holder 
fast, skubber, trækker, undviger kamp osv. Altså stort 
set alt det, der kan give advarsler eller straf (rødt kort 
og kampen tabes). Når kampen kører, kan de fire judges 
(flagdommerne) kun vise jogai (det vil sige, når man 
træder ud af arealet) eller når der point.

Hoveddommeren kan sågar omstøde et point til en 
kontakt. Referee’en (hoveddommeren) skal dog have 
opbakning fra minimum 2 judges (2 flagdommere). Men 
det ses ofte, at i langt de fleste tilfælde bakker de fire 
judges deres referee op, når der bedes om flagsignalet. 

Gelænderets Spor 2 – Gameplan

SPOR 2 Gameplanen

Hovedtrin 3 
(U18-U21)

Gameplan for hele kampen

Til at starte med, når vi lagde en plan, havde vi først 
fokus på hvilken duel, vi ville score i. Næste step var 
tidspunktet vi ville gøre det på samt at vi tog bestik af 
vores modstander. Dennes niveau afgjorde, hvornår i 
kampen vi ville finde frem til scoringen. Dette blev til den 
levende gameplan.
Vi befinder os nu på et niveau, hvor kæmperen og 
coachen ikke blot taler om hvilken teknik, rolle, og 
hvornår. Gameplanen skal dække hele kampen. 

Gameplanen for hele kampen
Når Gameplanen lægges, tages der højde for egne 
kompetencer. Hvordan får vi dem i spil? Hvad ved vi om 
modstanderen, og hvad kommer han eller hun med? 
Hvilket niveau er modstanderen på i forhold til os, og 
hvornår skal vi score pointet? Herfra handler det om 
hvilken fase, vi nu er i. Og som netop lært, så når det 
lykkes for os benytter vi start først strategien. Således 
øger kæmperen chancen for at tage sejren hjem. 
Hvis planen mislykkes, skal omstillingen finde sted, og 
her kan coachen især hjælpe. Når kæmper er bagud, skal 
der hjælpes til fra sidelinjen med at finde ”bagud planen” 
frem. 

Husk at den gode gameplan dækker over hele kampen, 
og det i samspil med reglerne. Som kæmperen har 
lært, findes der helt særlige elementer i faserne. Når vi 
samtidig har et vågent øje på dommernes ageren, er vi 
godt på vej til gameplanen for hele kampen.

Spørgsmålene, kæmperen skal stille sig nu, handler om 
følgende:

Hvad gør jeg, når det lykkes?
Når fasen skifter, er det så fase 2 eller 3? Vil jeg gå efter 
flere point med det samme, eller hvordan vil jeg håndtere 
det pres, der nu vil opstå?

Hvad gør jeg, når det fejler?
Hvordan får jeg indhentet det, jeg er bagud? 

Med både dueller, kampens faser og strategier i 
bagagen, er vi nu klar til at træde op på sidste trin af 
ATK-trappen i det taktiske koncept. Den individuelle stil 
og optimering.
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HOVEDTRIN NR. 4 (+21 ÅR) INDIVIDUEL 
STIL OG OPTIMERING 

Dueller
Hovedtrin 1 
(U10 - U12)

KARATE KUMITE TAKTIK
ATK TRAPPEN

Kampfaser
Hovedtrin 2 
(U14 - U16)

Kampstrategier
Hovedtrin 3 
(U18 - U21)

Individuel stil og optimering
Hovedtrin 4 
(+21 år)

2 af den nyere tids allermest markante kæmpere stod 
klar i kulissen. Klar til at indtræde i nogle helt enestående 
og fantastiske rammer. Året var 2012, og byen Paris 
havde stablet et banebrydende verdensmesterskab 
på benene. Der var TV dækning, og med mere end 
15.000 tilskuere og et fuldstændigt udsolgt stadion 
skød dette VM alle tidligere rekorder ned. Frankrig viste 
igen, hvor høj en standard, de har i denne karateverden. 
Nå, men tilbage til vores to hovedpersoner og hvad det 
hele drejede sig om. Verdensmesterskabet i karate og 
VM-finalen i -75 kg for mænd. I har nok regnet det ud. 
Kampen var mellem Rafael Aghayev fra Azerbaijan og 
Luigi Busa fra Italien. De havde flere gange tidligere 
konfronteret hinanden på kamparenaen og fået 
stemningen i hallerne rundt omkring i verden til at koge. 
Denne gang var ikke nogen undtagelse. Der var lagt op til 
endnu en tæt og nervepirrende kamp.

For det blev en kamp med taktisk snilde, som nærmest 
kunne sammenlignes med et skakspil i ultrahøj 
hastighed. Aghayev gjorde alt, hvad han kunne for at 
komme til at score. Netop som man sad og tænkte, at 
han havde kampen, så ændrede Busa strategi. I stedet 
for kun at flytte sig væk og trække sig rundt, ændrede 
Busa adfærd og så lige pludselig endnu stærkere ud end 
Aghayev. Det fik Aghayev til at slippe presset, og dermed 
kunne Busa vende kampen til hans fordel. I de sidste 
sekunder udførte Busa en masse angreb. Især flere spark 
så ud til at score. Kampen endte dog 0-0. Men på grund 
af denne taktiske manøvre med at skifte til en stærkere 
rolle og samtidig rette flere hårde scoringsforsøg ind 
på de rigtige tidspunkter trak Busa det længste strå og 
vandt 4-1 på flag ved dommerafgørelsen. 

Sejren fik dog en lille krølle, og deres indbyrdes stridighed 
tog et nyt niveau. På det her tidspunkt var der rundt 
omkring i verden den musikalske landeplage “‘Gangnam 
style” med den tilhørende og meget karakteristiske dans. 
Denne dans slog Busa over i efter annonceringen af hans 
sejr. Det delte vandene imellem publikummerne, og det, 
kampen måske manglede i ophidset stemning grundet 
de fraværende scoringer, kom tifoldigt igen med denne 
dans. Flere mente det var respektløst at gøre til skue 
foran mange tusinde fans og tilskuere. Men ikke desto 

mindre var den lille Azerbajanske kæmper, trods sin 
ydmygelse, værdig i sin optræden. 

Og som man siger: Den der ler sidst, ler bedst. 
Rafael fik nemlig året efter sin hævn over Busa, og lidt til. 
Med en storsejr på 7-1 ved World Combat Games i 2013 
fik han stoltheden tilbage, og samtidig fik han returneret 
den yderst seværdige ”Gangnam style” dans til stor 
fornøjelse for alle tilskuere.
 
Træneren og kæmperen befinder sig nu på ATK-trappens 
sidste hovedtrin. Nu træder kæmperen for alvor ind 
på et højt internationalt seniorniveau. En årelang rejse 
er dermed slut. En rejse som har forberedt kæmperen 
til den seniorkarriere, som ligger for fødderne af ham 
eller hende. Når kæmperen befinder sig her, er den 
taktiske værktøjskasse komplet. Nu starter arbejdet for 
kæmperen og træneren med den ”individuelle stil og 
optimering”. 

Lad os tage et kig på, hvad vi mener med individuel stil.

Verdensklasseatletens individuelle stil
Som I kunne læse i den indledende tekst til kapitlet, 
kan kæmperens stil være afgørende. Kampstilen og 
adfærden forstærker kæmperens evne til at komme 
succesfuldt ud af en duel. Det er samtidig også en måde 
at gribe hele kampen an på. 

Verdensklasseatleter har for længst tillært sig alle 
tekniske finurligheder, inden de når til dette niveau. De 
bliver dog først verdensklasse og bryder rigtig igennem, 
når de kan se sammenhængen mellem opførsel, attitude 
og den helt særlige adfærd, som kendetegner en sand 
karatekæmper. 

Når der ikke lægges den korrekte adfærd oveni hatten, 
sidder dommerne med flagene på lårene, og så er der 
ingen point i farvandet. Men til gengæld opleves det, at 
der straffes hurtigere og hårdere. Måske endda med 
diskvalifikation, eksempelvis når en kæmper bliver ramt. 
Lynhurtigt kan det vendes til skuespil, hvis kæmperen 
ikke har den rette fighterspirit. Nogle gange skal der 
arbejdes hårdt med ens egen stil og adfærd for at bryde 
igennem på den internationale elitescene. Netop den 
korrekte adfærd kan være den afgørende forskel på at 
ende som vinder eller taber. Flere studier (29) har peget 
på, at der overraskende nok ikke er forskel på hvilken 
teknik, der er anvendt hos vinderne og taberne. Men 
i grove træk er vinderne bedre til at lykkes med deres 
forsøg end taberne. 
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Når vi taler korrekt kæmperstil og adfærd, kan det skabe 
en god indsigt ved at tage et kig på kriterierne for Hantei 
afgørelsen. 

“In individual bouts, if after full time there are no scores, 
or scores are equal, the decision will be made by a final 
vote of the four Judges and the Referee, each casting 
their vote. A decision in favour of one or the other 
competitor is obligatory and is taken on the basis of the 
following criteria:
 
a)  The attitude, fighting spirit, and strength 

demonstrated by the contestants.
b)  The superiority of tactics and techniques displayed.
c)  Which of the contestants has initiated the majority of 

the actions.

Så hvad betyder dette? Det handler langt fra kun om at 
score point.
Kæmperens attitude, kampånd og styrke er vigtig. Det 
betyder, at adfærd er et afgørende parameter. Niveauet 
af den taktiske forståelse skal være i top, og evnen til at 
være atletisk er en selvfølge. Kæmperen skal turde tage 
chancer og gå efter at vinde. Men bliver der dømt imod 
en, skal man stadig udvise respekt og ydmyghed over for 
både modstander og dommere. 

Taktisk træning af den nye senioratlet
På taktikkens første hovedtrin (dueller) introducerede vi 
begrebet roller. Den rolle, kæmperen indtog, kunne være 
med til at forstærke duellen, faserne og kampstrategien. 
Når vi befinder os på allerhøjeste niveau, vender vi 
tilbage til dette begreb. Nu handler det dog ikke længere 
om, at du blot kan indtage en bestemt rolle som angriber 
eller forsvarer for at forstærke din duel. Det drejer sig 
nu i betydelig grad om kæmperens egen personlighed 
og tilpasning af adfærd. For opfører kæmperen sig på 
en bestemt måde og påtager sig en særlig form for 
personlighed, kan dette netop udfordre lige præcis 
den modstander, kæmperen står overfor. Vi kan både 
tale om, hvem du er som menneske, og hvordan din 
personlighed kan tages med ind på gulvet samt hvordan 
kæmperen påtager sig en ”personlighed” for at løse 
kampen.

Den individuelle stil forstås derved med, at hele 
kæmperens adfærd, udstråling og attitude skal 
trænes og optimeres.

 

Nu begynder vi at bevæge os over i sportspsykologiens 
verden. Men ligesom de øvrige fundamentale elementer 
i sport såsom teknik og taktik kan være svære at skille 
ad - ligeså har vi en mental sammenhæng, som ikke kan 
undgås. 

Hvordan trænes dette?
Træningen forudsætter, at der er en individuel 
tilgang træner og kæmper imellem. Hvilket vi faktisk 
introducerede i det tekniske koncept på trin 3. Her 
begyndte arbejdet med at finde de stærke og personlige 
kompetencer frem. Derfor skal dette ses som et yderlige 
lag i det individuelle arbejde.

For at kunne tale om kæmperens individuelle stil skal 
vi i en alder, som ligger fra 21 år og opefter. Men vi 
anbefaler, at man allerede fra 16 års alderen begynder 
at introducere begrebet, fordi det adfærdsmæssige, 
som karate indeholder, har været en del af kæmpernes 
dagligdag, fra de begyndte til karate. Men også fordi 
der nu begynder at komme en stærkere forståelse for, 
hvordan dommere, modstander og kampen som helhed 
bliver påvirket af attitude, adfærd og handlinger.

Med afsæt i en fælles dialog med kæmperen har 
forbundets taktiske koncept tre gode råd til at finde den 
individuelle stil og optimering for den nye senioratlet.

Tre gode råd til senioratletens individuelle stil 
og optimering

Råd nr. 1 – Uretfærdige øvelser 
At have styr på sin adfærd i tilspidsede situationer er 
nemlig en konstant proces. Det skal trænes, og der skal 
være fokus på at kunne fornemme, hvornår og hvor 
meget det er tilladt at lade følelserne tage over. 
I situationer, der virkeligt kræver noget af dig, bliver 
du nødt til at trække mere op af hatten. Det er også i 
sådanne situationer, din personlighed kommer frem. 

Træneren kan med fordel udfordre kæmperens adfærd 
i træningskampe. Blandt andet ved at straffe hårdere 
på kamphandlinger, som på andre tidspunkter ville have 
været i orden. Med udsigten til en sværere kamp, når 
kæmperen både har en modstander og en dommer imod 
sig, kan netop dette træne adfærden. Det er dog yderst 
vigtigt, at træneren har en indledende og opfølgende 
snak med sin kæmper om dette, således at tilliden til 
hinanden bevares.
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Råd nr. 2 – Vær obs. på den værdige kampstil
Unge senioratleter kan have ”glemt” at have fokus på 
adfærd, når de spejler sig i rollemodeller. Det kan være 
fristende at følge dygtigere kæmpere på grund af deres 
tekniske formåen. 

Træneren skal derfor hjælpe kæmperen til ikke blot 
ukritisk at beundre alle personligheder i karateverdenen. 
For der er selvfølgelig personlige træk og opførsel ud 
over det at udføre ekstraordinære teknikker, som kan 
være svært foreneligt med ens egen moral, etik og 
principper. 

Råd nr. 3 – Vend tilbage til respekten 
Karate starter og slutter med respekt. Om noget er dette 
vigtigt på allerhøjeste niveau. Karate er en ”Martial art”. 
En kampkunst. Derfor søger dommerne at se fighterspirit 
hos kæmperne. Til denne fighterspirit hører der 
selvfølgelig også en særlig adfærd. Det betyder, at vi kan 
være nok så dygtige til at udkæmpe vores dueller, forstå 
skiftende i faserne og kende roller, regler og kampplaner. 
Men forstår senioratleten ikke dette helt særlige aspekt, 
at karate er en Martial art, og heri leder man efter den 
rette fighterspirit - så kan vi glemme alt om sejren.

Læringen af ”Den korrekte stil” for en kæmper, som 
begyndte allerede fra første karatelektion, er stadig 
lige så aktuel, som den var den gang. Buk for din 

HOVEDTRIN NR. 4 (+21 ÅR)

HANTEI DUELLEN
Dueltype: Styrende duel (Løsning: Show off)

Start: Bygge op ved at finde afstand. Slut: Trække ud på afstand eller ved Yame

DUEL nr. 1

Hovedrolle: DEFENSIV ANGRIBER Medspiller: FORSVARER

Vis du vil vinde
Høje spark

Show off med udtryk og momentum

Modpres 
Dækker sig

modstander. Buk for dommerne og træneren, selvom 
du får en advarsel, som du ikke mener du bør få. Buk i 
respekt og ydmyghed, selvom du har tabt. Ikke i afmagt 
og frustrationer. Dommerne husker kæmperens adfærd. 
Både den gode, men selvfølgelig også den dårlige. 

Hvordan kommer de foregående ATK-
trappetrin til syne på dette sidste hovedtrin  
nr. 4
Ved at vende tilbage til de foregående trin får vi fat i helt 
afgørende elementer, som vi mangler at lægge vægt 
på. Det drejer sig om to elementer, som kæmperen 
formentlig har mødt, før han når dette niveau. Med 
hjælp fra de tre hovedtrin (dueller, kampens faser og 
kampstrategier) skal vi kigge nærmere på Hantei duellen 
og kampstrategien imod favoritten. 

Hantei duellen
Vi har netop vendt kriterierne for, hvad dommerne kigger 
efter i en ”Hantei” afgørelse, dvs. når tiden er løbet ud 
og dommerne skal afgøre kampen på dommerstemmer. 
Dette er selvfølgelig ikke en nem måde at vinde på, 
for hverken kæmpere eller coaches ved 100 %, hvad 
kendelsen ender med.

Men der kan opstå kampe, hvor der ikke scores. Derfor er 
det vigtigt med forståelse samt at kunne udføre Hantei 
duellen i praksis, se herunder. 
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Kampstrategien imod en der er bedre  
– UNO strategien
I nogle kampe går kæmperen ind med en forventning 
om, at modstanderens niveau er jævnbyrdigt. I den 
forstand går det fra kampens start automatisk ud på 
at søge en scoringsduel. Men hvad gør kæmperen, når 
han møder en modstander, som på papiret er betydeligt 
bedre end ham selv. Det snusede vi lidt til, da den 
levende kampplan blev introduceret. Lad os tage et kig 
på Uno strategien.

Dette er en strategi imod en favorit. Du ved godt, hvem 
din modstander er. Rolle og angrebsmetoder er kendt, 
fordi han eller hun er favorit. Du ved også, at du vil blive 
presset, fordi det forventes, at modstanderen skal vinde. 

Uno strategi er inspireret af kortspillet Uno. Det handler 
om at smide ét kort ad gangen. Det betyder, at hver gang 
modstanderen ”smider” sit kort, vil det sige at lægge et 
pres eller udføre en form for angreb eller skinangreb. 
Med det samme skal du svare igen med tilsvarende for 
at holde status quo. Du skal også tage styring i spillet, 

således at modstanderens favoritrolle stille og roligt 
mindskes i takt med, at kampen skrider frem. Første step 
er at overbevise både modstander og dommere om, at 
du vil være med i kampen. Kan du det, vil I starte med at 
få kategori 2 for Time Waste, og så er spillet i gang.

Uno strategien kræver, at du har et stærkt forsvar, og 
du skal have en god fornemmelse for tid. Jo længere tid 
stillingen er 0-0, jo bedre er det for dig. Tiden er en vigtig 
faktor, for du kommer alle 3 minutter igennem. 

At anvende denne strategi i praksis er selvfølgelig 
nemmere sagt end gjort. En af faldgruberne i dette er, 
at man aldrig kommer ind i en scoringsduel, og kampen 
ender på Hantei. Så er kampen næsten givet på forhånd, 
og favoritten vil vinde. Med mindre man på det rigtige 
tidspunkt sætter ind som Busa gjorde i VM finalen i 
2012 imod Aghayev. En anden fejl er, at man kommer 
til at score for hurtigt og ikke har modet til at fortsætte 
sit angreb og blive i kampen. Du får ikke lov til at flygte, 
og det betyder, at selvom du lægger dig foran, så kan 
kampen ende med et betydeligt større nederlag.
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NÅR JEG LÆNER MIG OP AD ATK-TRAPPENS 
GELÆNDER (DE 2 SPOR)

Dueller
Hovedtrin 1 
(U10 - U12)

Kampfaser
Hovedtrin 2 
(U14 - U16)

Kampstrategier
Hovedtrin 3 
(U18 - U21)

Individuel stil og 
optimering
Hovedtrin 4 (+21 år)

Spor 1 - R
egler

Spor 2 - G
ameplanen

KARATE KUMITE TAKTIK
ATK TRAPPEN

Husk at du som træner igen læner dig op ad de to 
forstærkende spor for at holde de taktiske færdigheder 
op mod virkeligheden.

Gelænderets Spor 1 og spor 2 (Regler og Gameplanen)

SPOR 1 Regler

Hovedtrin 4 
(+21 år)

Optimering

SPOR 2 Gameplanen

Hovedtrin 4 
(+21 år)

Game-optimering – Anvende regler 
som en del af strategien

Inden ATK-trappen slippes og den store, internationale 
seniorkarriere sættes i gang, tager vi et sidste greb i 
gelænderet. Med det får vi et ekstra stærkt afsæt.

Med reglerne og gameplanen i samspil med kæmperens 
taktiske redskaber kigger vi på den situation, hvor 
sejren skal baseres på, at modstanderen får ”rødt kort”. 
Som udgangspunkt skal man selvfølgelig gå efter at 

score flest point, for det kan være yderst svært at basere 
en gameplan på en diskvalifikation af modstanderen.
Det er vigtigt at understrege, at det hverken handler 
om at snyde eller på nogen måde opføre sig i en anden 
retning, end som det netop er beskrevet om atletens 
adfærd på topniveau.

Tilbage på første trin af den taktiske ATK-trappe 
blev der introduceret fire måder at vinde på. Det var 
måske ikke den første tanke, der slog kæmperen, 
at en plan for kampen også skulle indeholde den 
mulighed at vinde ved, at modstanderen blev disket.

Game-optimering – Anvende regler som en del af 
strategien
Der kan opstå situationer i kampen, hvor det kan være 
eneste mulighed for at vende et nederlag til en sejr. 
Derfor er det vigtigt at vide, hvordan man ”kæmper” sin 
modstander til at få rødt kort. 

Situationen kan opstå i fase 3. Modstanderen, som fører, 
får advarsler. Der skal kæmpes meget aktivt og ihærdigt 
uden at bryde reglerne. Kan man det, kan man kæmpe 
sig til sin sejr. Modtager modstanderen advarslen 
Hansoku Chui (den sidste advarsel inden der straffes 
med en diskvalifikation), opstår chancen.  Det kræver, at 
kæmperen har dommerne på sin side og de overbevises 
om, at det røde kort skal gives, når modstanderen laver 
endnu en forseelse.

Du har nu været hele ATK-trappen igennem for det 
taktiske kumitekoncept fra bund til top - alle fire 
hovedtrin, duellerne, faserne, kampstrategierne og 

UNO STRATEGI
SVAR IGEN – MEN HOLD AFSTAND Presset skifter imellem jer. Når favoritten lægger pres på dig med skinangreb 

eller bevægelse, reagerer du på det og ”svarer igen” med tilsvarende.
Laver han ”check” bevægelser, gør du også
Laver han skinangreb, laver du skinangreb

DUK og KOM PÅ MIDTEN IGEN
(angriberen starter på dig)

Kør en god forsvarsduel ved blot at ligge på den gode afstand fra midt til hjørne. 
Står du allerede i hjørne, arbejder du med modpres - og får angriberen til at 
starte. Der er ingen modangreb i duellen fra din side.

GENVIND MIDTEN Du er presset/gået til hjørne
Lav hårde spark og få ham baglæns til du er på midten igen. Klar til SCORING

SCORINGSDUELLEN Tag ham på det, han kommer med
Kør på rykket, direkte kontra eller tydeligt forsvar og infightscoring.
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den individuelle stil og optimering. Derudover har vi 
forstærket disse hovedtrin med 2 spor (reglerne og 
gameplanen), som hver især har deres effekt på, at man 
kommer succesfuldt igennem kampen. 

Det fører os videre til at kigge på, hvad det egentlig er, 
man skal kunne indfri af krav som verdensklasseatlet, 
når man kigger på det taktiske område. De taktiske 
krav kan beskrives som de bevidste valg, kæmperen 
foretager, hvilket jo er essentielt og afgørende. 

Taktiske Krav
Vi har identificeret seks taktiske krav, som vi anbefaler, 
at træningen bliver planlagt henimod. 

Samlet set er karakteren 5, og bliver dermed vægtet 
højere end det tekniske. Dette skyldes blandt andet, 
at man med relativ få tekniske værktøjer kan blive 
verdensklasse, blot man forstår hvordan, og hvornår det 
skal bringes i spil. 

Kampflow: 5 
Det handler om at have en fornemmelse for kampens 
tilstand. Kampens flow.
Du skal have øje for tid, hvem der er styrende i kampen 
og hos hvem initiativet ligger. Denne har topkarakter, for 
det er nødvendigt at følge med i kampens flow for at give 
dig den positive opmærksomhed fra dommerne.

Anvende reglerne i praksis: 4 
Kæmperen skal have kendskab til advarsler og straf. 
Hvordan tolker jeg dommersignaler? Det er væsentligt i 
den forstand, at kæmperen skal vide, hvad der resulterer 
i hvad. 

Coachsamarbejde: 4 
Coachen kan have en yderst vigtig rolle at spille i 
kampe på allerhøjeste niveau. Især når det drejer sig 
om omstillinger, eller ligefrem når der skal kaldes på 
video Review. Men den får ikke topkarakter, da det er 
kæmperen selv, der skal træffe beslutninger i langt de 
fleste tilfælde.

Tilpasning af duel og modstander: 5
Det er her, du skal kunne vise, at du forstår hvilken duel-
type, scoringsmetode og rolle, du skal indtage for at få 
det optimale ud af situationen. Topkarakter.

Omstilling i faser: 5  
Anvendelse af gameplanen i praksis. Virker det ikke, så 
skal der omstilles og der skal tages nye initiativer.
Ender kampen uafgjort, afgøres kampen på 
dommerstemmer, og her vil vinderen igen være den, som 
igennem kampen har overbevist dommerne.

Gameplan: 5 
Hvordan gribes kampen an? 
Det er essentielt, at kæmperen har forberedt sig. På 
topniveau er der ikke plads til fejl, og kæmperen kan ikke 
lade tilfældigheder afgøre udfaldet. 
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KONKURRENCEKATA
Formen på katakonkurrencer har varieret betydeligt 
gennem årene. Der har både været benyttet 
pointsystemer og flagsystemer. Med flagsystem har 
man en direkte modstander. Et ulige antal dommere 
stemmer så efter nogle nedskrevne kriterier, og 
vinderen er den, som flest dommere stemmer på. Med 
pointsystem kan man køre puljer, hvor alle kæmpere 
i samme pulje får point. Herefter går x antal videre til 
næste runde. WKF kørte nogle år med de såkaldte 
SHITEI-kataer, hvor alle udøvere i de første 2 runder 
på flag skulle udføre 1 af 8 standardiserede kataer fra 
de 4 hovedstilarter Shotokan, Goju-ryu, Shito-ryu og 
Wado-ryu. I skrivende stund 2020 opererer WKF med 
en kataliste over tilladte kataer, og afvikler konkurrencer 
efter pointsystem. Til danske stævner er alle kataerne 
tilladte anno 2020, dvs. der må gerne vises kataer uden 
for WKF’s kataliste.

Der skal som udgangspunkt altid udføres en ny kata i 
hver runde. Typisk skal man vise 3-4 kataer for at komme 
helt til tops. Antallet af deltagere bestemmer hvor 
mange puljer, udøverne bliver opdelt i, og derved hvor 
mange mulige runder der kan blive. Til de meget store 
Karate 1 Serie A-stævner kan man have brug for op til 6 
forskellige kataer. Dertil kommer at man kan risikere at 
skulle i omkamp, hvor der også skal vises ny kata. 

De fleste nationer har indført lempelser og begrænset 
antallet af muligt viste kataer, primært i børneklasserne. 
I Danmark er gældende konkurrenceregulativ 2020, at 
børn 7-9 år kan nøjes med 1 kata, børn 10-11 år skal 
kunne 2 kataer og børn 12-13 år skal have 3 kataer. For 
ældre udøvere er det ny kata i hver runde. Som regel 
er puljerne af en størrelse, så det maksimalt kan blive 
4 forskellige kataer, med mindre der er pointlighed og 
omkamp – i så fald skal der udføres helt ny kata, og 
antallet af kataer kan komme op på 5.

FORUDSÆTNINGER FOR KATA KONCEPT 
Konceptet er bygget op omkring, at man først kan lægge 
sig fast på sin optimale rytme i kataen og vælge hvilke 
kataer, der skal udføres i hvilken runde, samt vurdere 
en overordnet strategi for det aktuelle stævne, hvis 
man forstår og behersker forskellige måder at udføre 
de hurtige og langsomme teknikker på, hvis man forstår 
at alle pauser i kataen ikke skal være lige lange, og hvis 
man kender sig selv, sine modstandere og har viden om 
aktuelle dommertrends.

FORUDSÆTNINGER FOR KATAKONCEPT

1. Den perfekte teknik findes ikke

2. Målet er en individuel gameplan, der fremhæver 
styrker og skjuler svagheder

3. Alle kæmpere og trænere har en vis frihedsgrad til 
at tilpasse kataen til en gameplan

4. Der er biomekaniske love, som spiller ind på hvad 
som er muligt i en gameplan

Den individuelle gameplan har til formål at fremhæve 
styrker og skjule svagheder. Det betyder, at rytmen og 
valgene i kataen er baseret på dette. Er man nervøs 
og har dårlig balance, er det en ringe idé at satse i de 
svære passager. Det er måske også en dårlig idé at 
vælge kataen Gankaku i en finale mod en jævnbyrdig 
modstander. Har man et virkeligt stærkt og intenst 
udtryk, kan det være en fordel at have lidt længere 
pauser og vælge kataer, som indeholder langsomme 
passager. På samme måde er der en lang liste af ting, 
som kan spille ind på en udøvers gameplan. 

Frihedsgraden for den enkelte kæmper og træner er 
meget forskellig. Selve katareglerne og den måde, 
de bliver fortolket på, giver i sig selv en slags ramme 
for, hvad der er tilladt. Hvis der fx er regelændringer, 
skal man forstå, hvorfor disse ændringer er kommet i 
stand. Dengang overdrevet vejrtrækning blev skrevet 
ind i reglerne, var der så meget fokus på det, at der i 
en periode blev vendt op og ned på hvem som vandt 
og tabte. Sådan er det tit, for regelændringer opstår på 
baggrund af, at katapræstationer udvikler sig i en retning 
som WKF ikke ønsker. Hvis man ikke forstår og følger 
med i dette, vil man uden at vide det, have et handicap i 
forhold til sine konkurrenter. Man kan heller ikke ukritisk 
vælge at have ekstremt lange pauser eller satse uden 
at tænke på balancefejl, hvis man ikke forstår, at det 
trækker ned i reglerne.

Derudover vil den enkelte stilart, klub eller træner 
også danne rammer for, hvor meget frihed den enkelte 
kæmper har til at lave sin egen gameplan. Og kataen 
i sig selv vil danne en ramme. I nogle kataer ser man 
mange forskellige variationer, både i den enkelte teknik/
kombination, men også i selve kataens komposition. Tag 
en kata som Anan, den findes i rigtig mange udgaver, 
hvorimod en kata som Unsu ikke varieres i nær samme 
grad. Det er meget dynamisk og til dels ”trend-baseret”, 
hvad der synes at være tilladt. Der kan sagtens være 
udøvere, som eksperimenterer med kataerne på en 
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måde, der bliver straffet hos nogle dommere, men ikke 
hos alle. 

Katakonkurrence er en subjektiv konkurrenceform, 
selvom WKF selvfølgelig forsøger at have en vis 
grad af ensretning både på regelniveau og med 
dommeruddannelse. Derfor kan det ikke undgås, at der 
er variation i de karakterer, der bliver givet af dommerne. 
Nogle kan bedre lide æbler, andre pærer, og det er 
ikke udspecificeret i reglerne, hvor meget de enkelte 
underpunkter skal vægtes. 

• Tag fx senior EM 2019 for individuel kata hos 
kvinderne. Her vandt spanske Sanchez over italienske 
Bottaro i finalen med den samlede score 28,20 over 
27,00. 

• Da der var 7 dommere, hvor de 2 højeste og 
laveste karakterer blev sorteret fra, svarede det 
til, at dommerne i gennemsnit vurderede Sanchez 
0,4 højere end Bottaro (28,20 minus 27,00 = 1,20 
divideret med 3 dommere = 0,4). 

• Dykker man ned i de enkelte karakterer, kan man se, 
at 5 af de 7 dommere gav Sanchez højere teknisk 
karakter (0,2-0,4-1,0-0,4-0,8 forspring), mens de 
sidste 2 gav Bottaro højest (0,2-0,2).

• På det atletiske var der hele 6 dommere, der gav 
Sanchez højest (0,2-0,2-0,6-0,8-0,4-0,8), mens kun 
en enkelt gav Bottaro højest (0,2). 

• Selvom der var forskelle i de absolutte tal, var det 
samlet 6 ud af 7 dommere, som havde Sanchez som 
vinder. 

• Der var nogenlunde enighed om, at Sanchez var den 
bedste, og så var det ikke så afgørende, om de havde 
hende som vinder med stor eller lille margin. Dette 
gælder dog kun i de direkte medaljekampe, hvor det 
er 1:1 kampe. I de første puljekampe, kan det være 
afgørende vigtigt, om den enkelte dommer har en 
forskel på 0,2 eller 0,6 fra de andre på det tekniske 
eller det atletiske.

• Ved samme stævne var der 4 puljer, hvor 4 gik videre 
til næste runde. Danmark var repræsenteret med 
Frederikke Bjerring, som i 2018 havde vundet 3 
runder til senior VM i Madrid og som kadet havde 
været i medaljekamp til U21 EM.

• I denne pulje var der bred enighed om, at kæmper 
6 og 9 var dygtige – alle dommerne havde disse 2 
kvinder som nr. 1, 2 eller 3 i puljen. 

• Også kæmper 4 og 8 gik videre, men her var 
dommerne mere uenige. Dommer nr. 4 havde kæmper 
4 placeret som nr. 2 i puljen, mens dommer nr. 5 
havde hende placeret som nr. 7. På samme måde 
havde dommer nr. 2 kæmper 8 placeret som den 

allerbedste, men dommer nr. 3 havde hende helt nede 
på en 7. plads.

• Da det er forskellige dommere, som har siddet ved 
de forskellige puljer, kan man ikke sammenligne 
karakterer på tværs af arealer og stævner. Niveauet 
kan være lagt forskelligt, og det vil derfor ikke være en 
fair sammenligning. I dette eksempel var der 4 puljer, 
hvor gennemsnitskarakteren i første runde spændte 
fra 21,94 til 22,85. Det er en ret stor forskel, som også 
til dels kan skyldes, at der var reelle niveauforskelle 
mellem puljerne.

Point fra senior EM 2019 demonstrerer det åbenlyse 
– at man ikke kan måle en kata objektivt.

Det er derfor træneren og udøverens ansvar at forsøge 
at finde mønstre i de karakterer og placeringer, der bliver 
givet. Snakke med dommere, andre trænere og generelt 
følge med i et konstant udviklende katalandskab.
I konceptet bliver præsenteret en række forskellige 
kvaliteter hos de hurtige og langsomme teknikker. 
En overskrift eller følelse for hvad man gerne vil vise 
frem i netop denne teknik. Disse kvaliteter er nødt til at 
overholde og anvende visse biomekaniske spilleregler, 
fx: 

• Hastighed = acceleration * tid. Vil du opbygge en 
høj hastighed, er du derfor nødt til at optimere både 
accelerationen og den tid, du accelererer i. Gevinsten 
ved store teknikker med segmental timing kan derfor 
være tophastighed, men omkostningen er, at den 
tager længere tid at udføre. Omvendt vil en samtidig 
timing gøre, at teknikken kan udføres på kortere tid, 
men på bekostning af tophastigheden.

• Forspænding øger en muskels kraftudvikling, 
men afslører også teknikken. På samme måde vil 
en direkte teknik uden forspænding virke meget 
overvældende og angribende, men kan ikke opbygge 
den samme kraft som ved forspænding.

• En meget kraftfuld teknik vil have svært ved at være 
afspændt og omvendt vil en meget afspændt teknik 
være svær at gøre meget kraftfuld.

• Hvis man gerne vil lave hurtige kombinationer, 
er man nødt til at gå på kompromis med kraft, 
teknik og tophastighed. Hvis man omvendt sætter 
kombinationshastigheden ned, vil kvaliteten af den 
enkelte teknik kunne øges.
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Den perfekte teknik findes derfor ikke. Uanset hvor 
dygtig udøveren er, vil de biomekaniske spilleregler 
altid give ham mulighed for at skrue ned på en 
kvalitet og derved skrue op for en anden.

Når man står i dojoen og underviser, er det vigtigt at 
opbygge et fælles ordforråd. 

Der er valgt 6 overordnede typer af hurtige og 3 
typer af langsomme teknikker, der hver har sig egen 
overskrift. Målet er, at udøveren har en plan for hvilke 
kvaliteter, han/hun gerne vil vise frem i hver teknik eller 
kombination. I stedet for at lave alle teknikkerne ens 
bør man analysere og afprøve, hvordan man i lyset af 
en hel kata kan vise så mange forskellige kvaliteter 
frem på så højt niveau som muligt med færrest mulige 
omkostninger. 

Lad os tage et eksempel: Forestil dig at man rater 
forskellige kvaliteter som kraft, hastighed, teknik osv. på 
en skala fra 1-10. Så forestiller vi os en udøver, som vi 
giver 8 i teknik og 8 i hastighed. Hvis udøveren forsøger 
at maksimere både hastighed og teknik på samme 
tid, vil begge falde til karakter 7. Derfor vælges der 
passende steder i kataen, hvor hastighed kan vises frem 
til karakteren 8, og andre steder hvor teknik kan vises 
frem til karakter 8. Man vil hurtigt opdage, at ikke alle 
teknikker/kombinationer er lige nemme, hvorfor det giver 
mening at afprøve, hvor man bedst kan vise hastighed. 

Samtidig er der omkostninger ved at skrue hastigheden 
i vejret. Nogle steder kan det være, at teknik falder helt 
ned til 5 eller 6, hvis hastighed skrues op til 8. Udøverne 
skal også tilstræbe at finde mange steder, hvor teknik 
kan vises til 8, uden at hastigheden falder for langt ned. 
Derfor forsøger man at finde steder, hvor det kan lykkes 
udøveren at udfri sit potentiale inden for en kvalitet med 
mindst mulige omkostninger. Så når kataen er færdig, 
har man optimalt vist alle kvaliteterne frem til sin egen 
maksimale karakter, og der har ikke været kvaliteter, der 
er blevet vist frem til meget under middel. 

De bedste udøvere formår at få dommerne til at 
se den opskruede kvalitet i hver teknik og ikke de 
kvaliteter, der samtidig blev skruet ned for.

Der er meget psykologi i denne taktik. Nogle valg er  
meget synlige, og folk mestrer denne ”forklædnings-
taktik” meget forskelligt. En udøver kan måske lave 
superhurtige kombinationer med svag teknik uden at 
blive straffet for det. Dommerne fik simpelthen mere 
øje på hurtigheden end på teknikken. På samme måde 
kan et stærkt udtryk eller gode håndteknikker skjule 
en upræcis fodstilling osv. En anden udøver, der prøver 
det samme, får måske ikke samme resultat. Han synes 
måske selv, at han kopierede taktikken fra den første 
kæmper, men dommerne opdagede ikke hurtigheden - 
kun den svage teknik.
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ATK ANTAL 
STÆVNEKATAER SVÆRHEDSGRAD AF STÆVNEKATAER

21+
TD verdensklasseatlet

7
Det anbefales, at man nu kender samtlige svære stævnekataer 
i sin stilart og skifter lidt ud fra sæson til sæson for konstant at 

udvikle sig

21+
TD eliteatlet

6
Her skiftes yderligere ud så repertoiret nu ikke er begrænset. 
Det anbefales dog stadig, at man har en eller to lidt kortere 

kataer i sit repertoire

U21
TD bruttotrupatlet

6 Repertoiret forstærkes med yderligere kataer fra øverste hylde

U18
Landshold A-kæmper

5
Som landsholds A-kæmper bør der tages der hul på de 

allersværeste stævnekataer som Suparinpei/Unsu/Sansai

U16
Landshold B-kæmper

4
Her forstærkes repertoiret med kataer fra næstøverste hylde fx 

Gojushiho Sho/Anan

U14
Talentcenter

3
På talentcenterniveau bør udøveren begynde at lære kataer, 

som bruges på internationalt niveau, fx Enpi/Unshu

U12
Moderat erfaring

2
Udøveren begynder at lære kataer som er velegnede til stævner, 

fx Jion/Rohai

U10 
Lav erfaring

1
Udøveren kender her typisk kun begynderkataer, der ikke 

nødvendigvis er deciderede stævnekataer

STÆVNEKATAER – HVOR MANGE OG 
HVOR SVÆRE?
I skemaet kan ses anbefalinger til hvilke og hvor man ge 
stævnekataer, den enkelte udøver bør have i sit reper-
toire. Det skal understreges, at der er mange faktorer, 
som spiller ind, så det er ikke en facitliste. En udøver 
kan have en anden alder eller niveau end det skitserede, 
og den enkelte stilart/klub håndterer dette spørgsmål 
forskelligt. Fx er udøveren nødt til som minimum at 
følge de kataer, der ligger i gradueringssystemet for den 
enkelte stilart. Alligevel bør der være en progression 
henimod flere og sværere kataer i takt med, at alder og 
niveau stiger.

Det anbefales IKKE, at man skynder sig at lære for 
svære kataer til for unge udøvere.

Det kan være svært at lave en fornuftig progression i 
katavalget, da der også er et element af ”våbenkapløb” 
over det - både i forhold til andre klubber og andre lande. 
Hvis klubtrænere oplever eller tror på, at de svære kataer 
bliver belønnet tidligt, vil de måske have tendens til selv at 
lære deres egne elever de svære kataer tidligt. Vi mener, 
at der skal fokuseres på langsigtet udvikling og ikke på 
hurtige fix. Udøvere skal udsættes for en stimulerende og 
motiverende udfordring også på dette område i stedet for 
at analysere: ”Disse kataer vinder meget, derfor må jeg 
hellere lære mine udøvere disse kataer NU”.
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PERFORMANCE KATA
For at optimere sin kata på gulvet er det vigtigt at 
analysere dens komponenter, arbejdskrav og indbyrdes 
påvirkning. 

En kata består af 5 primære elementer:
1. Benstillinger
2. Forflytninger
3. Håndteknikker
4. Spark
5. Hop

Både ”Stances”, ”Transitional movements” og 
”Techniques” er direkte nævnt som underpunkter til 
”Technical performance” i WKF katareglerne fra 2020. 

Under disse 5 primære elementer ligger idrættens 4 
præstationspiller:
• Fysik
• Teknik
• Taktik
• Psyke

PERFORMANCE KATA

DE 5 PRIMÆRE KATAELEMENTER

BENSTILLINGER       FORFLYTNINGER HÅNDTEKNIKKER SPARK HOP

DE 4 PRÆSTATIONSPILLER

FYSIK TEKNIK TAKTIK  PSYKE

Specifikke egenskaber
• Speeder
• Bremse
• Atletisk

Specifikke egenskaber
• Teknisk udførsel
• Spændingsregulering
• Timing

Specifikke egenskaber
• Hurtige teknikker
• Langsomme teknikker
• Pauser

Specifikke egenskaber
• Koncentration
• Udtryk
• Bunkai

Grundlæggende 
egenskaber
• Aerobt
• Anaerobt
• Styrke
• Smidighed

Grundlæggende 
egenskaber
• Balance
• Kinæstetisk sans
• Styringsevne
• Læringsevne
• Omstillingsevne
• Tilpasningsevne
• Fokuseringsevne
• Orienteringsevne

Grundlæggende 
egenskaber
• Rytme
• Stævnestrategi
• Stævnetaktik
• Kendskab til egen profil
• Kendskab til 

katalandskab

Grundlæggende 
egenskaber
• Sociale færdigheder
• Rutiner
• Lifeskills
• Præstationsfærdigheder

Disse præstationspiller er byggestenene i enhver 
idrætspræstation. I forbundets Katakoncept er disse 
præstationspiller opdelt i nogle grundlæggende 
egenskaber og nogle specifikke egenskaber. Inden 
for hver præstationspille danner de grundlæggende 
egenskaber fundamentet for de specifikke - fx inden 
for det fysiske område, hvor kvaliteter inden for styrke 
vil påvirke hvor stor acceleration, der kan udvikles 
under de specifikke egenskaber. De grundlæggende 
egenskaber inden for fysik, teknik og psyke er beskrevet 
samlet for kata og kumite i de respektive hovedkapitler 
for fysiologisk udvikling, motorisk udvikling og 
sportspsykologi.

Områderne er inddelt efter ”klassisk” idrætsteori og ikke 
nødvendigvis sådan, som det er beskrevet i katareglerne, 
der kun har 2 hovedområder: ”Technical performance” 
og ”Athletic performance”.
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GRUNDLÆGGENDE FYSISKE 
EGENSKABER
• Aerobt
• Anaerobt
• Styrke
• Smidighed

Af de grundlæggende fysiske egenskaber er det primært 
styrke og smidighed, der er fundamentet for den enkelte 
bevægelse, mens det aerobe og anaerobe område 
spiller ind, når man skal skaffe energi til at lave mange 
eksplosive bevægelser sat sammen i en kata og gentage 
dette flere runder i træk. Arbejdskravet til områderne er 
beskrevet i detaljer under kapitlet om biologisk udvikling.

SPECIFIKKE FYSISKE EGENSKABER

Speeder
• Acceleration fra 0-100: For at kunne lave en 

kraftfuld start på bevægelsen, kræver det en 
maksimal og eksplosiv koncentrisk aktivering af en 
stor muskelmasse. Denne egenskab er en fysisk 
hurtighed.

• Tophastighed: Det kræver en høj acceleration over 
så lang tid som muligt at skabe en høj hastighed. Det 
er derfor nemmest at opnå i store bevægelser med 
segmental timing (fx et stød der startes i benene 
efterfulgt af hoften, så hvirvelsøjlen, så skulderen og 
til sidst albuen). Denne egenskab synliggør, at der er 
”noget ude for enden” af teknikken.

• Hurtighed fra A-B: Denne egenskab kan kaldes 
teknisk hurtighed. At bevæge sig hurtigt fra A til B 

KATA

FYSIK TEKNIK RYTME UDSTRÅLING

Speeder
• 0-100 acceleration

• Tophastighed 
• A-B hurtighed

Teknisk  
udførelse

• Positioner
• Bevægebaner 

• Hænder
• Fødder

• Retninger
• Holdning

• Hofter
• Konformitet

Hurtige  
bevægelser

• Eksplosiv satset
• Fysisk

• Hårdt udråbstegn
• Skarp pisk

• Teknisk
• Let afslappet

Koncentration

Bremse
• Fuldt stop

• Kime
• Klik

Spændings- 
regulering

• Åndedræt
• Grounding

• Spænd-slap-af

Langsomme 
bevægelser

• Opbyggende
• Afsluttende

• Elegante
Udtryk

Atletisk
• Balance
• Spark
• Hop

Timing Pauser Bunkai

eller sætte teknikker hurtigt sammen kræver en høj, 
direkte og afslappet acceleration. Det opnås bedst i 
små bevægebaner med samtidig timing.

Bremse
• Fuldt stop: Det kræver en maksimal deceleration i en 

stor muskelmasse at bremse en krop i bevægelse 
eksplosivt. Hvis effekten skal være, at det hele 
bremses samtidig, skal der være samtidig timing. 
Dette er et meget fysisk aspekt af bremsen.

• Kime: En fokuseret og skarp afslutning på 
teknikken kræver højt teknisk niveau, så det er selve 
håndteknikken eller sparket, som øjnene ser, der 
er det sidste, der gribes. Det er fornemmelsen af at 
hele kroppen bliver aktiveret for så at snævres ind og 
blive bremset i det sidste led i bevægelsen. ”Focus 
(KIME) er nævnt som et underpunkt til ”Technical 
performance” i WKF katareglerne fra 2020.

• Klik: Dette aspekt er når man laver en lille, næsten 
usynlig markering af teknikkens afslutning. Det kræver 
meget stor afslappethed og en samtidig timing 
mellem krop og hånd, der hos de bedste balancerer 
(og nogle gange krydser) på grænsen til at være for 
tidlig.

Atletisk
• Balance: Det at have en god balance er beskrevet 

som en grundlæggende teknisk egenskab under 
kapitlet om motorik, men der kan være risikofyldte 
og imponerende momenter i kataen, som kræver 
en specifik atletisk balance, som er det der 
menes med dette punkt. Det kan være et-bens 
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balancemomenterne i Gankaku eller Heiku, satsede 
vendinger i Gojushiho Sho eller de dybe stillinger på 
fodballerne i Chatan Yara Kusanku eller Papuren som 
eksempler på den atletiske balance.

• Høje spark: De fleste kataer indeholder kun få 
spark og som regel i lav eller mellem højde. Specielt 
Shotokan indeholder høje spark, som hvis veludført 
kan afgøre en konkurrence. Dette er eksemplificeret 
i kataen Gankaku eller fx Sansai fra Gensei-ryu. Det 
kræver en kombination af smidighed, styrke, teknik, 
balance og timing.

• Høje hop: Et meget oplagt atletisk aspekt er evnen til 
at udføre springene i kataen eksplosivt og med stor 
højde som fx i Unsu eller Chatan Yara Kusanku. Stor 
eksplosiv muskelstyrke i benene er en nøgleegenskab 
for at kunne hoppe højt. 

I skemaet kan ses hvornår det anbefales, at man lægger 
vægt på de specifikke tekniske egenskaber. 1 stjerne 
betyder at man ikke skal prioritere egenskaben på det 
givne alderstrin, og modsat betyder 3 stjerner at man 
kan have meget fokus på det.

GRUNDLÆGGENDE TEKNISKE 
EGENSKABER
• Balance
• Kinæstetisk sans
• Styringsevne
• Læringsevne
• Omstillingsevne
• Tilpasningsevne
• Fokuseringsevne
• Orienteringsevne

De grundlæggende tekniske egenskaber er beskrevet 
under det motoriske kapitel. Disse egenskaber danner 
fundamentet for de mere kataspecifikke tekniske 

egenskaber, og mange af dem skal derfor dyrkes tidligt 
og konstant udvikles gennem hele atletens karriere.

SPECIFIKKE TEKNISKE EGENSKABER

Teknisk udførelse
Denne specifikke egenskab er nok det område, de 
fleste katatrænere bruger mest tid på at rette hos 
sine udøvere. Hvor skal hånden sidde i shuto uke? 
Hvor mange procents vægt skal være på forreste ben 
i zenkutsu dachi? Husk at retningen her er 45 grader 
på stillingen, skuldrene skal være på samme linje, de to 
stød skal ramme samme sted osv. Det er også et af de 
områder, som er meget stærkt defineret i de respektive 
stilarters selvforståelse, og det som adskiller dem på det 
overfladiske plan.

• Positioner: Dette punkt omhandler teknikkens 
form, når den er afsluttet. Det er vigtigt, at der er de 
korrekte vinkler i leddene, og at teknikken rammer 
det korrekte sted med det rigtige punkt. I reglerne 
trækker det ned som ”Foul”, hvis man laver ”Incorrect” 
eller ”Incomplete” teknikker.

• Bevægebaner: Her er det hvad der sker fra A til B, som 
er i centrum. Holder man tyngdepunktet nede mellem 
stillingerne og får man det flyttet ind forbi centrum? 
Man kan tit opleve, at udøvere sætter teknikken det 
korrekte sted, men at bevægelsen har været forkert. 
Det giver en ineffektiv teknik og giver tit det udtryk, 
at teknikken ikke virker eller ikke er forstået korrekt. 
”Transitional movements” står som punkt under 
”Technical performance”. Ydermere kan det blive 
trukket som en ”Foul” under ”Audible cues”, hvis man 
slår hånden unaturligt ind på gien eller tramper, når 
man sætter foden ned. 

ATK-STIGE FYSIK
SPECIFIKKE EGENSKABER U10/U12 U14/U16 U18/U21/21+

Speeder

0-100 acceleration * ** ***

*** *** ***Tophastighed

** ** ***A-B hurtighed

Bremse

Fuldt stop * ** ***

*** *** ***Kime

** ** ***Klik

Atletisk

Balance *** *** ***

** *** ***Spark

* ** ***Hop
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• Hænder: Det er essentielt for en teknik, at selve 
kontaktpunktet er korrekt. Det handler om at have 
”stærke” hænder, som er spændte på den rigtige 
måde. Tit kan uerfarne udøvere have besvær 
med at kontrollere håndleddet eller vise styrke i 
åbenhåndsteknikker.

• Fødder: Dommerne kan tit finde fejl i den måde, 
udøvere bruger fødderne på. Måske afslører man med 
en bevægelse i forreste fod, at nu kommer teknikken? 
Der sker også tit efterbevægelser idet man sætter 
foden ned, og det kan være svært at lave enkle 
rotationer på standfoden uden at opdele rotationen i 
flere ryk. Mange trænere bruger også udtrykket ”dine 
tæer snakker for meget”, hvis man hele tiden i sine 
stillinger står og løfter tæerne lidt eller trækker dem 
lidt ind under foden.

• Retninger: Dette begreb kaldes også ”enbusen” på 
japansk og dækker over, at linjerne i kataen skal være 
korrekte. Hvilken retning kommer modstanderen fra 
og er der overensstemmelse mellem stilling, overkrop 
og teknik i forhold til denne retning. Det er nemt at se, 
specielt i de stillinger hvor fødderne skal stå på linje 
som kiba dachi eller shiko dachi. Det kan være svært 
at ramme linjerne, når man skifter retning, og man kan 
også opleve elever, som i kombinationer med spark og 
stød (fx i starten af Jion eller Gojushiho) starter med 
at sparke på en linje, hvorefter de falder ud til siden og 
ender med at støde på en anden linje.

• Holdning: En korrekt holdning er både med til at 
danne basis for effektive teknikker, men giver også 
en flot udstråling. Det handler om at kontrollere den 
firkant i overkroppen som dannes af skuldrene og 
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hofterne. Udøvere kan have en tendens til at læne 
sig frem i teknikker eller rotere i overkroppen på fx 
stød. Nogle mangler måske smidigheden til at stå 
med rank overkrop i neko ashi dachi eller en dyb shiko 
dachi. I næsten alle stillinger bør bæltet være vandret. 
Her kan nogle udøvere komme til at tilte i bækkenet 
eller mangle styrke eller styring i standbenet til at stå 
korrekt. Fordi næsten alle teknikker udføres foran 
eller til siden, vil der også være en del udøvere, som 
kommer til at glemme spændingen på bagsiden af 
kroppen, hvilket går ud over holdningen.

• Hofter: Det er vigtigt, at udøveren på sigt forstår og 
mestrer hoftens arbejde. Hoften er ekstrem vigtig til 
at initiere kraft og essentiel for at kunne mestre de 
muligheder, som er beskrevet under de specifikke 
taktiske egenskaber som fx pisk. Udøveren bør være 
bevidst om, hvornår hoften åbner og lukker samt 
arbejder med pisk, som er en hurtig forspænding, hvor 
man fx hurtigt åbner, inden man lukker hoften. Ved 
afslutningen af fx et lige stød i zenkutsu dachi kan 
man også vælge at overrotere hoften en lille smule 
og så trække den tilbage på plads i kontaktøjeblikket 
for at overføre hoftens hastighed til armen. Nogle 
teknikker tillader et stort hoftearbejde, hvis fx 
bevægelsen er stor eller der ønskes stor tophastighed. 
Andre gange skal den arbejde mere skjult og i mindre 
bevægelser. 

• Konformitet: Dette punkt er direkte udspecificeret 
i WKF’s kataregler som et af de 7 tekniske 
underpunkter. Det kan være svært for dommerne at 
have kendskab til lige præcis, hvordan den enkelte 
understilart sætter de forskellige teknikker, men de 
kan altid holde øje med, at den samme teknik ikke 
udføres forskelligt i kataen. Nogle støder måske til 
centeret - andre mere ud for brystet, og nogle støder 
mod solar plexus - andre i brysthøjde. Men hvis 
stødene ikke rammer samme sted hver gang, kan 
man give en lavere teknisk karakter på underpunktet 
konformitet. 

SPÆNDINGSREGULERING
Det er vigtigt for at udnytte teknikkerne og kroppens 
fulde potentiale, at man lærer at kontrollere spændingen. 
Det er et uhyre komplekst område, som nogle stilarter 
fordyber sig meget i og trækker på orientalske traditioner 
inden for kropsforståelse og energier. Området er forsøgt 
inddelt i 3 vigtige punkter:

• Åndedræt: Punktet ”Correct breathing” er nævnt 
som et underpunkt til ”Technical performance” i 
WKF-reglerne fra 2020. Samtidig er det nævnt som 
en ”Foul” = ”Audible cue” med teksten ”Inappropriate 

exhalation”. Det er altså et område, der har betydeligt 
fokus fra dommernes side og skal tages alvorligt af 
enhver seriøs træner eller atlet. Der lægges vægt på, 
at åndedrættet kommer fra maven (”hara”) og ikke fra 
struben. Det gælder om at aktivere kroppens center 
korrekt i teknikkerne. Gør man det, vil der komme 
luft ud af munden med en naturlig lyd. Man må ikke 
holde vejret under sine teknikker, og som omtalt 
under ”Fouls” vil det trække ned, hvis man bruger 
en overdreven lyd. De fleste trænere har nok den 
erfaring, at jo dygtigere du er, jo mere (naturlig) lyd 
kan du bruge.

• Grounding: Når man står i sin stilling, skal man 
se stærk ud og udstråle, at man ikke kan flyttes. 
Grounding handler om ikke at holde vejret, men at få 
tyngden nedad i stedet. Med til billedet af en stærk 
grounding hører selve føddernes placering i fx de 
høje stillinger. Hvis man står med fødderne alt for tæt 
sammen, ser stillingen ikke stærk ud, og det samme 
gælder hvis man står på helt strakte ben. Fødderne 
skal være solidt plantet i gulvet og ikke bevæge sig.

• Spænd-slap-af: Dette punkt er ret avanceret. I starten 
vil mange trænere måske få udøverne til at spænde 
op i de rigtige muskler under impact af teknikken. 
Det gælder både musklerne omkring hånden/foden, 
men også i coremuskulaturen og de muskler der 
holder stillingen. Senere vil man typisk begynde at 
italesætte afspænding, som er nøglen til hurtighed 
og økonomisering af kræfterne. Spænder man 
unødigt, vil man typisk være langsom, løfte tyngden 
når man bevæger sig, lande i ubalance og løbe tør 
for kræfter. Hvis man løfter tyngden for meget, kan 
det resultere i at man tramper i gulvet ved landing. 
”Stamping the feet” står direkte som en ”Foul” under 
”Audible cues” i reglerne. Man kan også tit se, at 
udøvere vil spænde op for tidligt i bevægelsen og 
derved skabe en mistiming af kraften. Et svært, men 
nødvendigt aspekt af dette er, at udøveren er nødt til 
at mestre spænding/afspænding i forskellige muskler 
på samme tidspunkt. Fx skal man være afspændt 
i de primære agonist (speeder)/antagonistmuskler 
(bremse) ved start på teknikken, spænde i agonisten 
og være afspændt i antagonisten under selve 
bevægelsen, og så spænde i antagonisten når man 
afslutter teknikken. Men de muskler, som holder 
positionerne (stabiliserende), kan have en anden 
rolle, fx skal de typisk være spændte omkring core, 
stillingen og ude for enden af teknikken. Her ser man 
tit, at udøvere på lavere niveau også kommer til at 
slappe af i de muskler, der holder positionerne, når de 
bliver bedt om at slappe af i fx skulderen.
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TIMING
I reglerne regnes det som en ”Foul”, hvis man afleverer 
en teknik før kroppens forflytning er gennemført som 
”Asynchronous movement”. Det er et svært punkt at 
blive dygtig til, og en dårlig timing fører mange andre 
fejl med sig. En for sen timing virker urealistisk og 
bevirker, at kroppen ikke er med i afleveringsøjeblikket 
af teknikken. En for tidlig timing fører til ubalance og er 
meget ineffektiv. Nogle udøvere vil naturligt have en god 
timing, mens andre virkelig skal slide for det. En stærk 
coremuskulatur er essentiel for at kunne overføre kraften 
fra ben gennem krop til hænder på det rigtige tidspunkt. 
Timing er et af de områder, hvor kataudøvere kan have 
størst effekt af også at træne kumite/bunkai/puder. 

I skemaet kan ses hvornår det anbefales, at man lægger 
vægt på de specifikke tekniske egenskaber. 1 stjerne 
betyder, at man ikke skal prioritere egenskaben på det 
givne alderstrin, og modsat betyder 3 stjerner, at man 
kan have meget fokus på det. Det bør dog være meget 
individuelt, således at hvis en person mestrer arbejdet 
med fødderne som U18-kæmper, skal denne person 
naturligvis ikke bruge så mange ressourcer på dette 
område. Så arbejdskravet skal altid holdes op imod 
kapacitetsanalysen. 

Skemaet skal bruges som en vejledning til at forstå 
på hvilket alderstrin, de forskellige egenskaber kan 
påvirkes for udøveren.

GRUNDLÆGGENDE TAKTISKE 
EGENSKABER

Kendskab til egen profil
For at kunne sammensætte den optimale rytme i sin kata 
er det vigtigt, at man kender sine styrker og svagheder. 
Styrker skal fremhæves og svagheder skjules. Hvilke 
steder i kataen giver det mest mening at vise hurtighed, 
kraft, acceleration, stillinger osv. uden at andre kvaliteter 
falder for meget igennem. 

Som udgangspunkt skal man forbedre sine 
kvaliteter i grundfasen af sæsonen, afprøve 
og vælge løsninger i den forberedende fase og 
finpudse og korrigere i højsæsonen.

Det er vigtigt, at man ”nedbryder” sine kataer efter hver 
sæson og arbejder med grundkvaliteterne for så at 
sætte dem sammen igen. Hver sæson, man forbedrer 
sig, vil tilføje nye muligheder til kataen, der ikke var der 
forrige sæson. 

Der er udarbejdet et evalueringsskema til kata som 
man kan bruge eller lade sig inspirere af. Det går ud på, 
at man efter sæsonafslutning sætter sig ned med sin 
træner og bedømmer sine egenskaber og den netop 
overståede sæson. Herefter sætter man sig konkrete 
mål for næste sæson.

ATK-STIGE TEKNIK
SPECIFIKKE EGENSKABER U10/U12 U14/U16 U18/U21/21+

Teknisk 
udførsel

Positioner *** ** *

** *** ***Bevægebaner

*** ** *Hænder

Fødder ** ** ***

Retninger *** ** *

Holdning ** ** ***

Hofter * ** ***

Konformitet *** ** *

Spændings-
regulering

Åndedræt * ** ***

* ** ***Grounding

* ** ***Spænd-slap-af

Timing ** *** ***
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KATA EVALUERINGSSKEMA

Navn: Klub: CPR: Sæson:

Bedste resultater forrige sæson:

Resultatmål næste sæson:

Forrige sæson Næste sæson

  Navn kata Rating kata   Navn kata Rating kata

1.kata     1.kata    

2.kata     2.kata    

3.kata     3.kata    

4.kata     4.kata    

5.kata     5.kata    

6.kata     6.kata    

7.kata     7.kata    

Primære elementer Fysiske test

  Karakter Mål   Resultat Mål

Benstillinger     2400m    

Forflytninger     400m    

Håndteknikker     Bænkpres 5-RM    

Spark     Squat 5-RM    

Hop     Smidighed, split    

FYSIK  Karakter: Mål:

Noter:

TEKNIK Karakter: Mål:

Noter:

TAKTIK Karakter: Mål:

Noter:

PSYKE Karakter: Mål:

Noter:
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En del af arbejdet ligger i, at man forud for hvert 
stævne er bevidst om det indbyrdes styrkeforhold i sit 
katarepertoire. Hvilke kataer ønsker man indgår i næste 
sæsons stævner og hvad er deres hierarki? Det gør det 
muligt at lægge den bedst mulige taktik til stævnerne. 
Ud over at vide hvilken kata, som er den stærkeste, 
næststærkeste osv., bør man også notere sig, om 
der er specielle forhold, som gør sig gældende for de 
enkelte kataer. Fx kan det godt være, at Gankaku er 
den stærkeste kata, men det er ikke sikkert, at den kan 
anvendes i første runde eller hvis der er meget på spil. 
Det kan også være, at man kun kan udføre Chatan Yara 
Kusanku, hvis man er meget varm og hvis man ikke lige 
har været på gulvet. Rating af kataer indgår derfor også i 
evalueringsskemaet. 

Et sidste vigtigt aspekt af at kende sig selv er at vide 
hvilken stævnementalitet, man har. Nogle kan bedst 
lide at starte med dårligste kata og så arbejde sig op. 
De føler måske at de mister selvtillid, hvis de på forhånd 
starter med en af de bedste kataer, fordi de så føler, 
at de ikke kan vinde. Andre kan være modsatte, de vil 
helst starte med en lidt bedre kata end det måske er 
nødvendigt, fordi de er nervøse for at tabe første runde 
og fordi et svagt katavalg i første runde får præstationen 
til at blive endnu dårligere. Nogle elsker at tage den 
allersværeste kata med flest satsede balancemomenter 
i den nervepirrende finale, andre ville aldrig kunne 
præstere i den situation. Som mange kæmpere ved, kan 
denne selvtillid variere fra stævne til stævne og endda 
fra kamp til kamp. Hvis noget går galt til stævne, kan 
det påvirke valgene til næste stævne. Uanset hvad er 
den aktuelle følelse noget, man er nødt til at tage med i 
overvejelserne, når man lægger sin kataplan.

Kendskab til katalandskab
Det er ikke nok at kende sig selv. Man skal også kende 
sine modstandere for at kunne lægge den bedste 
plan. Man skal kigge på listen over navne i puljen og i 
den samlede kategori, og kunne vurdere sine chancer 

realistisk. Det er derfor en god ide at orientere sig 
løbende omkring stævneresultater og søge på sine 
modstandere inden hvert stævne. Man kan benytte sig 
af en skala fra 1-5 til vurdering af sine modstandere:

Typisk vil man kende sine nærmeste konkurrenters 
styrker og svagheder ret godt. Man kan op til en 
nøglekamp følge med i hvilke kataer, der allerede har 
været på gulvet hos sin modstander, og bruge den viden 
til at gætte på hvilken kata der så kommer på gulvet i 
de direkte kampe mod en selv. Hvis man fx ved, at ens 
modstander er hurtigere end en selv, men at man selv er 
større og stærkere, kan man måske tilpasse sin kataplan 
efter, at det er bedre at stå med Suparinpei end Anan i 
den direkte kamp mod modstanderen. 

Med stor erfaring kommer også evnen til at vurdere, om 
det pågældende stævne i sig selv influerer på planen. 
Det kan være at man synes, at bestemte stævner i 
bestemte lande har tendens til at favorisere bestemte 
typer kataer eller kvaliteter. Den skarpe træner vil også 
kunne se mønstre i karaktererne efterhånden, som 
stævnet udvikler sig og tage højde for dette, fx ved at 
sige til sin kæmper at der skal skrues ned for lyden, eller 
at de lange kataer ser ud til at klare sig godt.

Generelt skal man følge godt med i dommertrends. 
Fx er det som nævnt rigtigt vigtigt at være klar 
over, at ændringer i regler betyder, at der afvikles 
dommerseminarer, hvor disse ændringer måske er 
ekstra i fokus og derfor i en periode betyder uforholdsvis 
meget.

Rytme
Hvis man bruger katakvaliteterne for de hurtige og 
langsomme teknikker samt forskellige pauselængder, 
kan man lave den færdige rytme i kataen. Man kan 
betragte det som en slags alfabet, man kan benytte 
sig af i undervisningen som et fælles ordforråd som 
en metode til at blive fortrolig med og italesætte 
kvaliteterne.

RATING FORKLARING

5 Modstander er overlegen og kan kun besejres, hvis han/hun selv fejler

4 Modstander er favorit, men inden for rækkevidde

3 Modstander er jævnbyrdig

2 Du er favorit, men er ikke sikker på at vinde

1 Du er overlegen og kan kun tabe, hvis du fejler
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De fem længder af pauser kan indikeres med et 
tilsvarende antal prikker foran, så man kan anvende 
prikkerne til at ”oversætte” kataen til papir, hvis man 
kobler det sammen med tallene 1-6 for de hurtige 
teknikker og bogstaverne A-C for de langsomme 
teknikker.

Dette kunne fx være starten på Anan i ”katasprog”. Prøv 
om du kan oversætte koden i dojoen, hvis du kender 
kataen.

C…..A…1….6.2…6.5.6.5.6.3….

Det endelige mål med rytmen er, at udøveren kan sætte 
ord på hvilke fokuspunkter, der er i kataen fra start 
til slut. Det er en rigtig god øvelse, at udøveren siger 
disse fokuspunkter højt inden performance og at man 
repeterer rettelser over for sin træner. Prøv at observere 
hvor stor forskel det gør for en performance, at en 
udøver når at tænke på alle de rigtige fokuspunkter på 
de rigtige tidspunkter i kataen. 

Som træner kan man ikke gøre sine udøvere 
dygtigere til selve stævnet - kun sørge for at de 
maksimerer deres performance og peaker på 
gulvet.

Nogle udøvere har også gavn af, at de har den rigtige 
overordnede følelse/fokuspunkt, når de går på gulvet. 
Det kan være kamp, satse, teknik, stillinger, udtryk eller 
andre fokuspunkter, man sammen har fundet ud af giver 
det bedste resultat. Kæmpere på lavere niveau udfører 
oftere bedre kataer, hvis de kun har et overordnet 
fokuspunkt og ikke en hel masse fokuspunkter. Der kan 
også være kæmpere på højt niveau, som kæmper så 
meget med hjertet, at det ikke er en fordel, hvis de har alt 
for mange opgaver undervejs i kataen. Disse kæmpere 
bør dog stadig arbejde med en masse fokuspunkter og 
opgaver i dojoen og så skrue lidt ned for det til selve 
stævnet.

Stævnestrategi og -taktik
Der er stor forskel på hvor meget, de forskellige trænere, 
udøvere og klubber arbejder med dette punkt. Nogle 
udøvere ligner et spørgsmålstegn, hvis man spørger 
dem: ”Hvad er din strategi og taktik for dette stævne?”. 
Så svarer de: ”At vinde”. 

Dette afsnit skal forsøge at sætte gang i tankerne på 
dette område og belyse hvilke overvejelser og redskaber, 
man kan benytte sig af. Her er et skema, som kan 
anvendes af træner og udøver til hvert stævne.
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KATA STÆVNETAKTIK

Navn: Stævne: Sted: Dato:

Strategi overordnet:

Resultatmål:

Udviklingsmål:

1.kategori 2.kategori

Kategori: Kategori:

Deltagere totalt: Deltagere totalt:

Deltagere i puljen: Deltagere i puljen:

Deltagere videre til næste runde: Deltagere videre til næste runde:

1.kata  1.kata

2.kata 2.kata

3.kata  3.kata

4.kata 4.kata

5.kata 5.kata
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Strategi er det overordnede mål for stævnet og 
taktik er den plan, man vælger for at nå sit mål.

Grundlæggende kan man vælge, at et stævne skal 
være et resultatstævne eller et udviklingsstævne. 
Resultatstævner er oftest titelmesterskaber, 
udtagelsesstævner og rankingstævner. Ved 
udviklingsstævner kan hovedmålet være at få vist en 
ny kata, få afprøvet ændringer fra dojoen i sine kataer, 
afprøve nye opvarmningsmetoder, visualisering osv. 

Der kan sagtens være en blanding af resultatmål og 
udviklingsmål. Det er bare vigtigt, at man har overvejet 
sine prioriteter på forhånd. Det er utilfredsstillende, 
hvis træner og udøver er blevet enige om, at stævnet 
er et udviklingsstævne, hvor det vigtigste er at afprøve 
sin nye kata inden DM, og når listerne så kommer, vil 
kæmperen ikke starte med den nye kata, fordi han/
hun ikke tror, man kan komme videre fra 1. runde med 
denne kata. Så var resultatet alligevel måske vigtigere 
end udviklingsmålet - hvilket er helt ok, hvis bare træner/
udøver er enige om det. Det kan være en god ide, at man 
allerede i sæsonplanlægningen inden opstart sætter ord 
på hvilke stævner, som er hvad.

Strategien kan lægges allerede inden lodtrækningen 
kommer, men taktikken kan først lægges, når man ser 
antallet af puljer, hvilke modstandere man har, og hvor 
mange kataer man skal have klar.

Danske Cecilie Bjerring opnåede til senior VM i 2012 det 
hidtil bedste danske seniorkataresultat, da hun tabte 
bronzekampen og opnåede en 5.plads. I den afgørende 
bronzekamp viste hun sin nye kata heiku for allerførste 
gang (faktisk var det første gang en dansker viste den 
nogensinde). Selvom hun præsterede flot under disse 
forhold, var kataen selvfølgelig ikke det oplagte valg 
til en bronzekamp. Men de 4 andre kataer, hun havde 
forberedt, var blevet anvendt på at nå til bronzekampen, 
og hun besluttede sammen med sin træner, at det kunne 
være en oplevelse for livet at prøve kataen af. 

Her et par eksempler på strategier og taktikker:
Stævne 1: DM 
Strategi:
a) Slå sin ærkerival (resultatmål)
b) Vinde guld (resultatmål)

Forudsætninger: 
• Sidste år tabte man finalen for 2. år i træk til sin 

ærkerival
• 20 deltagere, maksimalt 3 runder, 2 puljer med 

10 i hver, hvoraf 4 går videre til 2. runde inden 
medaljekampene

• Lodtrækningen blev således, at man endte i samme 
pulje som sin rival

Taktik:
1. runde vælges tredjebedste kata (efter to DM-finaler 

bør man kunne blive blandt de 4 bedste i puljen med 
denne kata)

2. runde vælges bedste kata (hele taktikken er bygget 
op om denne runde, hvor det skal afgøres, om man 
bliver bedre placeret end sin ærkerival)

3. runde vælges næstbedste kata (potentielt kan man 
miste DM-titlen, hvis man ikke står med stærkeste 
kata i finale. Men hvis man står i finalen, har man nået 
sit øverste resultatmål - at slå sin ærkerival)

Resultat: Det lykkedes at blive Danmarksmester
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Stævne 2: U21 EM 
Strategi:
a) Ikke falde igennem og ramme topniveauet på gulvet 

(udviklingsmål)

Forudsætninger: 
• Sidste U21 EM tabte man første runde og fik ikke 

performet
• 36 deltagere, maksimalt 4 runder, 4 puljer med 9 i 

hver, hvoraf 4 går videre til 2. runde 
• Lodtrækningen blev således, at man endte i en pulje, 

hvor der på papiret er tre modstandere, der er bedre 
end en selv (karakter 5-4-4 efter den foreslåede skala 
til evaluering af modstandere). Herefter følger tre 
jævnbyrdige modstandere (karakter 3-3-3)

 Taktik:
1. runde vælges bedste kata (størst chance for ikke at 

falde igennem og lave en god præstation er med den 
bedste kata)

2. runde vælges næstbedste kata (stærkeste kata 
tilbage)

3. runde vælges tredjebedste kata (stærkeste kata 
tilbage)

4. runde vælges fjerdebedste kata (stærkeste kata 
tilbage)

Resultat: Man endte som nr. 3 i puljen og gik videre samt 
fik præsteret maksimalt. I 2. runde endte man nr. 5 og 
gik lige præcis ikke videre. Måske kunne man have gået 
videre, hvis der var byttet om på de første 2 kataer, men 
så havde man gamblet med målsætningen og var måske 
røget ud i første runde og gået derfra med en dårlig 
oplevelse

Stævne 3: Gladsaxe Cup 
Strategi:
a) Afprøve sin nye kata flest mulig gange (udviklingsmål)
b) Ikke tabe til sine rivaler (resultatmål)

Forudsætninger: 
• Stævnet er i off-season efter udtagelsesstævnerne 

og man kan nøjes med at vise 2 forskellige kataer 
(dog ikke den samme to gange i træk)

• 12 deltagere, maksimalt 3 runder, 2 puljer med 
6 i hver, hvoraf 4 går videre til 2. runde inden 
medaljekampene

• Lodtrækningen blev således, at man endte i en pulje 
med den ene af sine to rivaler (begge rivaler har fået 
karakter 3)

 Taktik:
1. runde vælges ny kata (så man har mulighed for at vise 

den to gange)
2. runde vælges bedste kata
3. runde vælges ny kata igen 

Resultat: Man endte som nr. 2 i puljen i første runde, 
slog så sin rival i anden runde og gik i finalen, hvor man 
tabte til sin anden rival. Måske kunne man have gået i 
finalen med næstbedste kata og derved haft en større 
chance for guldet. Alternativt have taget næstbedste 
kata i finalen, men så var den primære målsætning om at 
afprøve den nye kata flest muligt antal gange ikke blevet 
opnået.
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Stævne 4: Lion Cup 
Strategi:
a) Blive udtaget til U21 EM (resultatmål)

Forudsætninger: 
• Sidste udtagelsesstævne i sæsonen og man er 19 

points efter sin rival. Stævnet er ratet som kategori 
4-stævne af Eliteudvalget, dvs. guld = 90 pts., sølv = 
60 pts., bronze = 30 pts., top 8 = 15 pts. (derudover 
giver hver vundet runde 4 pts.) 

• 44 deltagere, maksimalt 4 runder, 4 puljer med 11 i 
hver, hvoraf 4 går videre til 2. runde. Samlet set går 
16 videre til 2. runde og herfra 8 videre til 3. runde 
(fordelt på 2 puljer) og herfra til medaljekampe.  

• Hvis man går videre til 2. runde, giver det således 
kun 4 pts., hvilket ikke er nok. Går man videre til 3. 
runde, men når ikke til medaljekampe, har man opnået 
15+4+4 = 23 pts., så det er minimumsmålsætningen.

• Lodtrækningen blev således, at man ikke endte 
i samme pulje som sin rival. I puljen er der to 
modstandere, man rater til karakter 5, to til karakter 4 
og tre modstandere til karakter 3.

Taktik:
1. runde vælges næstbedste kata (det er ikke nok kun at 

komme videre til 2. runde)
2. runde vælges bedste kata (realistisk mål er at komme 

videre til 3. runde)
3. runde vælges tredjebedste kata (stærkeste kata 

tilbage)
4. runde vælges fjerdebedste kata (stærkeste kata 

tilbage)

Resultat: Det lykkedes ikke at blive udtaget til U21 EM, 
da man kun blev nr. 5 i puljen. Man kunne sandsynligvis 
have gået videre med sin bedste kata, men så ville man 
have haft dårligere chance for at komme til 3. runde.  

ATK-STIGE 
TAKTIK

SPECIFIKKE 
EGEN-

SKABER

U10/U12 U14/U16 U18/
U21/21+

Rytme *** *** ***

Stævne-
strategi

* ** ***

Stævnetaktik ** *** ***

Kendskab til 
egen profil

* ** ***

Kendskab til 
katalandskab

* ** ***

I skemaet kan ses hvornår det anbefales, at man lægger 
vægt på de specifikke tekniske egenskaber. 1 stjerne 
betyder, at man ikke skal prioritere egenskaben på det 
givne alderstrin, og modsat betyder 3 stjerner, at man 
kan have meget fokus på det.

SPECIFIKKE TAKTISKE EGENSKABER

Hurtige teknikker
Herunder følger 6 forskellige typer af hurtige teknikker. 
Kvaliteterne 1-3 har det til fælles, at de alle har store 
bevægebaner og er baseret på primært at vise det 
meget kraftbetonede fysiske frem, hvorimod 4-6 har 
små bevægebaner og primært viser det tekniske frem. 
Man kan sige, at 1-3 er varemærke for shotokan og 4-6 
for shito-ryu, selvom de dygtigste udøvere for begge 
stilarter mestrer alle 6 kvaliteter. Alligevel vil de fleste 
katatrænere forstå analogien. 
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HURTIGE KVALITETER

KVALITET SPEEDER BREMSE FORSPÆNDING TIMING BEVÆGEBANE
1. Eksplosiv satset 0-100 acceleration Fuldt stop Ingen Samtidig Stor

2. Fysisk
Blandet 0-100 accele-
ration/ tophastighed

Fuldt stop/
kime

Varierer Lidt segmental Stor

3. Hårdt udråbstegn Tophastighed Kime Stor dynamisk Segmental Stor

4. Skarp pisk Tophastighed Kime Stor dynamisk Segmental Lille

5. Teknisk
Blandet tophastighed/ 

A-B hurtighed
Kime/klik Varierer Lidt segmental Lille

6. Let afslappet A-B hurtighed Klik Ingen Samtidig Lille

1. Eksplosiv satset: Denne type teknik kombinerer ”0-
100 acceleration” som beskrevet under speeder med 
det ”fulde stop” fra bremse. Teknikken skal se meget 
direkte, meget angribende og meget satset ud, så 
der må ikke være forspænding – i det mindste ikke en 
dynamisk forspænding, som afslører teknikken. Da det 
gælder om at vise en teknik, som bliver udført på kort 
tid, er der ikke plads til segmental timing. Bevægelsen 
skal være stor for at fremhæve de fysiske kvaliteter og 
vise en meget voldsom teknik. Udover fokus på 0-100 
acceleration forsøger udøveren også at komme så 
hurtigt som muligt fra A-B, men ikke i rendyrket form 
da man har valgt at lave stor bevægebane med stor 
spænding for at fremhæve de mere fysiske kvaliteter. 
Den eksplosive teknik er rendyrket og kræver højt 
niveau at udføre. 

2. Fysisk: Når karateudøvere tænker på at lave en 
god allround fysisk teknik, hvor de både angriber 
direkte, men også forsøger at slå hårdt ude for 
enden, er det oftest denne teknik de udfører. Den 
er en hybrid mellem den eksplosive teknik nr. 1 og 
det hårde udråbstegn nr. 3, hvilket betyder, at den 
viser begges kvaliteter frem (dog uden at maksimere 
den enkelte parameter). Det er en rigtig god løsning 
for de udøvere, som ikke mestrer nr. 1 og nr. 3 eller 
ved alle de steder i kataen, hvor man ikke kan vise 
accelerationen eller tophastigheden tydeligt nok frem 
eller hvor det har for store omkostninger. En stor del 
af de fysiske teknikker i kataen vil formentligt ligge i 
denne kategori. 

3. Hårdt udråbstegn: Et kiai af den slags, hvor man 
afslutter en opbyggende kombination med en 
dræbende teknik, er et godt eksempel på denne 
kvalitet. Dommerne skal efterlades med indtrykket 
af, at teknikken kunne gennembryde beton og 
færdiggøre modstanderen. Fokus er ”tophastighed” 

på speeder og ”kime” på bremse. Begge to ting er 
nødvendige, hvis afslutningen skal imponere. Hvis 
der er høj tophastighed uden en tydelig markering 
af teknikken, vil den fremstå ukontrolleret. På 
samme måde vil en flot kime, ikke være nok uden høj 
hastighed. Nøgleordene for at opbygge tophastighed 
er segmental timing og store bevægelser. Husk 
at acceleration * tid = hastighed. Speederen skal 
selvfølgelig trykkes helt ned, men hvis bevægelsen 
kun giver musklerne kort tid til aktivering, kan en 
høj tophastighed ikke opbygges. Derfor er det langt 
fra alle teknikker i kataen, der egner sig til dette 
fokuspunkt. Der vil måske kun være en håndfuld 
rendyrkede hårde udråbstegn i kataen. Det kunne fx 
være starten af Kanku Sho, hvor man bygger op til 
kiai eller efter det sidste hop i Chatan Yara Kusanku, 
hvor man lander med ura ken uchi efter de to spark i 
luften. Mange af stederne, hvor man forsøger at slå 
hårdt, vil det i praksis være kvalitet nr. 2, man har vist. 
I kvalitet nr. 3 opbygges der hastighed fra start til 
slut i bevægelsen, hvilket er et af to punkter, hvorpå 
den adskiller sig fra kvalitet nr. 4, som den ellers 
ligner meget på papiret. Det andet punkt, hvorpå 
den adskiller sig, er størrelsen af teknikken. På linje 
med den eksplosive satsede teknik er det hårde 
udråbstegn forbeholdt de dygtige udøvere, som både 
har fysikken og teknikken til at få det til at fungere.

4. Skarp pisk: Denne kvalitet vil for øjet, der betragter, 
kunne demonstrere en virkelig høj tophastighed. Der 
er stor dynamisk forspænding, som times meget sent 
i teknikken. En dygtig udøver kan fx vise en shuto 
frem i neko ashi dachi, hvor man starter med at gå 
frem i moderat tempo og så pludselig ”piske” med 
hoften og få maksimal hastighed på sin håndteknik. 
Bevægelsen skal gribes med bremsekvaliteten ”kime” 
for enden, er mindre voldsom og er baseret på en 
mere teknisk hurtighed end kvalitet nr. 4.
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5. Teknisk: På samme måde som kvalitet nr. 2 er den 
allround fysiske teknik, er kvalitet nr. 4 den allround 
tekniske. Der skal være noget ude for enden som i 
nr. 4, men den skal være mere afslappet som i nr. 
6. Her gælder det også om at være hurtig fra A-B. 
Derfor kan bevægelsen kun være lidt segmental og 
højest mellemstor. Man kunne fristes til at døbe den 
”shito-ryu” i kontrast til nr. 2, som man kunne døbe 
”shotokan”. Den må ikke se anstrengt ud og kan 
derfor ikke indeholde stor forspænding. De fleste 
kataer vil indeholde mange af disse teknikker de 
steder, hvor man ikke forsøger at være meget fysisk. 
Typisk vil begyndere og mellemøvede udøvere kun 
have denne og nr. 2 i sit repertoire. 

6. Let afslappet: Denne teknik er svær at mestre 
og bruges tit de steder, hvor man vil lave hurtige 
kombinationer. Det gælder om at komme så ”hurtigt 
fra A til B” som muligt på speederen og kunne sætte 
teknikker hurtigt sammen. Der er derfor ikke tid til 
andet end en meget kort ”klik” i bremsen. Bevægelsen 
skal være lille og uden forspænding. Når man ser 
de dygtigste udøvere filmet i slowmotion på deres 
hurtige kombinationer, vil man se, at de bevæger sig 
på kanten af det tilladelige af korrekt teknik både 
med hensyn til at bevægelsen bliver ”loadet” for kort, 
ikke bliver fuldført og at resten af kroppen/stillingen 
ikke er på plads før teknikken klikkes. Der er store 
gevinster at hente, hvis man kan imponere med 
en stor kombinationshastighed fx som i de hurtige 
passager i Anan eller Unsu, uden at man får ”Foul” for 
sine teknikker. 
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Langsomme teknikker
I de fleste stilarter vil antallet og betydningen af de 
langsomme teknikker stige i takt med, at kataerne bliver 
mere avancerede. Der vil være udøvere, som naturligt 
tager sig godt ud i de langsomme teknikker, fordi de ser 
stærke ud eller har et intenst udtryk. Typisk er det svært 
for de yngre udøvere at slippe godt fra de langsomme 
passager uden, at det ligner ballet. Det er nemmere 
at lave overbevisende teknikker, når der er kraft og 
hastighed involveret. Alle de psykiske egenskaber: 
Koncentration, udtryk og bunkai er altafgørende for 
at udføre gode langsomme teknikker, ligesom stærke 
hænder, fødder, holdning, åndedræt og grounding også 
er det. Der er valgt 3 former for langsomme teknikker:

A. Opbyggende: Mange af de langsomme teknikker 
bygger op til en efterfølgende hurtig og hård teknik. 
Som en bueskytte der trækker strengen tilbage, 
holder den lidt og så slipper pilen på det rigtige 
tidspunkt, kan en kombination i en kata bygges op 
på samme måde. Derfor er timingen mellem hvornår 
den langsomme teknik stoppes og den efterfølgende 
hurtige teknik fyres af, utrolig vigtig. Det ses fx i 
starten af Suparinpei, hvor en dygtig udøver som fx 
Antonio Diaz kan lade op, og så næsten få tiden til at 
gå i stå lige inden stødet bliver eksekveret. 

B. Afsluttende: Denne langsomme teknik er sværere at 
mestre end den opbyggende. Her ser man en eller 
flere hurtige teknikker efter hinanden, hvorefter den 
langsomme så skal kobles på inden zanshin mistes 
og uden at det virker forhastet. Kataer som Nipaipo 
og Suparinpei indeholder mange af disse sekvenser. 
Her vil mange udøvere på lavere niveau ofte ikke have 
forstået, at den langsomme teknik ikke står alene 
eller lader op til den næste, men faktisk hører til de 

foregående teknikker. Bunkai-forståelse er derfor 
afgørende for denne teknik.

C. Elegante: Nogle langsomme teknikker kan hverken 
klassificeres som opbyggende eller afsluttende. 
Der vil være mellembevægelser, som ikke har noget 
åbenlyst bunkai-formål eller som står helt alene. 
Starten af Anan er et godt eksempel på en sådan 
langsom bevægelse. Selvom der selvfølgelig kan 
findes forklaringer også til denne bunkai, vil den i et 
kata performanceperspektiv, anses for en primær 
æstetisk komponent, der skaber kontrast i kataen. 

Pauser
At ændre på pauselængderne mellem teknikkerne 
bør ses som et naturligt redskab til at understøtte de 
kvaliteter, man forsøger at fremhæve på det fysiske, 
tekniske og psykiske område samt de taktiske kvaliteter, 
man har valgt til de hurtige og langsomme teknikker. Det 
nytter ikke at man forsøger at lave et hårdt udråbstegn 
og så tror, at man kan have en ultrakort pauselængde 
bagefter. Tilsvarende vil kataen også miste intensitet, 
hvis man laver en meget let og afslappet teknik efterfulgt 
af en meget lang pause.

Man kan operere med 5 typer af pauselængde:
• Den allerkorteste pause vil være mellem to lette og 

afslappede teknikker i en hurtig kombination. Det 
kræver ekstrem stor teknisk kontrol og evnen til at 
afspænde på meget kort tid.

• En lidt længere pause kan anvendes, hvis man gerne 
vil sætte teknikker hurtigt sammen, men alligevel 
gerne vil vise mere kvalitet og renhed end hvis man 
skruer helt op for kombinationshastigheden. Hvis 
udøveren ikke er teknisk dygtig nok, og fx ikke kan 
afspænde tilstrækkeligt hurtigt, vil denne pause også 

ATK-STIGE TAKTIK
SPECIFIKKE EGENSKABER U10/U12 U14/U16 U18/U21/21+

Hurtige  
bevægelser

Eksplosiv satset * ** ***

Fysisk *** *** ***

Hårdt udråbstegn * ** ***

Skarp pisk * ** ***

Teknisk *** *** ***

Let afslappet * ** ***

Langsomme 
bevægelser

Opbyggende ** *** ***

Afsluttende * ** ***

Elegante * ** ***

Pauser ** ** ***
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være den korteste han kan tillade sig uden at det 
medfører for store omkostninger.

• En standardpauselængde kan bruges efter 
teknikker, der vises tydeligt, men som ikke afslutter 
kombinationer. Det er denne pauselængde, begyndere 
oftest anvender.

• En lang pause er naturlig efter de teknikker, som 
afslutter en modstander. Disse teknikker er typisk 
hårde og kræver længere tid at afspænde og 
restituere efter. Hvis man har en god zanshin, vil det 
virke naturligt at holde den længere pause i kataen. 

• De længste pauser kan eksempelvis være efter et kiai, 
men kan også være efter opbyggende langsomme 
teknikker hos udøvere med et meget stærkt og 
intenst udtryk.

I skemaet kan ses hvornår det anbefales, at man lægger 
vægt på de specifikke taktiske egenskaber. 1 stjerne 
betyder, at man ikke skal prioritere egenskaben på det 
givne alderstrin, og modsat betyder 3 stjerner, at man 
kan have meget fokus på det. 

GRUNDLÆGGENDE MENTALE 
EGENSKABER
De grundlæggende mentale egenskaber er beskrevet 
under kapitlet om sportspsykologi. Disse egenskaber er 
basale for enhver atlet. 

•	 Sociale færdigheder
•	 Rutiner
•	 Lifeskills
•	 Præstationsfærdigheder

SPECIFIKKE MENTALE EGENSKABER
De kataspecifikke egenskaber handler om den måde, 
man præsenterer sin kata og teknikkerne på. Dommerne 
skal være overbeviste om, at kæmperen forstår 
teknikkerne, og de skal have en følelse af, at der foregår 
en kamp inde i hovedet på kæmperen.

Koncentration
Noget af det første man lærer, når man stiller op i kata til 
konkurrencer, er vigtigheden af at man er koncentreret, 
kigger i de rigtige retninger og holder fokus uden at 
flakke i blikket. Det er primært hos begyndere, at man 
ser kataer, hvor koncentrationen ikke bliver fastholdt.

Udtryk
Dette er et meget komplekst område at beskrive og 
undervise i. Nogle udøvere, som fx japanske Kiyuna, har 
et meget intenst udtryk i sin kata. Man føler virkelig, at 
han er i gang med sit livs kamp, når han er på gulvet. Så 
intensitet er en essentiel del af et stærkt udtryk. Det er 

også vigtigt, at man kan variere sit udtryk, så det passer 
til kataens teknikker og rytme. 

Man kan sige, at udtrykket skal understøtte kataen 
på samme måde som musik kan understøtte en 
film.

Den gode kataudøver har forskellige udtryk, hvilket er 
meget vanskeligt at undervise i. Man kan ikke fortælle 
den enkelte udøver hvilke muskler, der skal aktiveres for 
at give et specifikt udtryk, som man kan i den tekniske 
del. Udtryk kan heller ikke umiddelbart kopieres fra 
udøver til udøver. Man kan som træner observere at 
man ikke føler, at udtrykket er stærkt nok eller at det 
ikke underspiller kataen. Et af de redskaber, man kan 
gøre brug af, er at forsøge at sætte følelser i udøveren 
og så se resultatet. Prøve sig lidt frem indtil man finder 
en følelse eller et keyword, der giver et godt udtryk. 
Herunder følger lidt eksempler på udtryk:

• Et aggressivt udtryk når man gerne vil vise, at man 
angriber

• Vise med en stærk mimik præcist det tidspunkt, hvor 
man forestiller sig at teknikken rammer

• Holde fokus på modstanderen, selv efter teknikken er 
fuldendt (zanshin)

• Lære at være koncentreret, men ikke spændt når man 
bevæger sig

• Fortælle en historie med de langsomme teknikker 
og vise (ikke kun med rytmen) om de langsomme 
teknikker bygger op, afslutter eller blot er ”elegante” 
mellemteknikker

Bunkai

Bunkai kan oversættes som teknikkens 
”applikation”.

Hvad skal den bruges til? Det siger sig selv, at det er 
svært at overbevise dommerne om, at man har forstået 
bunkai, hvis man rent faktisk ikke kender bunkai. Der kan 
være mange variationer og forklaringer på den samme 
teknik og kombination – der er ingen facitlister. Mange 
elementer spiller ind på denne egenskab, selvom den 
er placeret under det psykiske område. Hvis man fx har 
en forkert timing, forkerte bevægebaner eller rammer 
upræcist, vil man ikke have en følelse af, at bunkai er 
korrekt. Bunkai står ikke direkte nævnt som underpunkt 
i reglerne. Det er dog alligevel et af de områder, som alle 
ved spiller enormt ind på bedømmelsen. Har dommerne 
ikke en følelse af, at det er ”rigtig” karate, vil de ikke give 
høje karakterer.
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I skemaet kan ses hvornår det anbefales, at man lægger 
vægt på de specifikke mentale egenskaber. 1 stjerne 
betyder, at man ikke skal prioritere egenskaben på det 
givne alderstrin, og modsat betyder 3 stjerner, at man 
kan have meget fokus på det. 

OVERBLIK OVER SPECIFIKKE 
EGENSKABER
Når man dykker ned i de enkelte ATK-stiger giver det en 
god forståelse for, hvordan de forskellige egenskaber bør 
prioriteres på det enkelte trin. 

Husk at alle trin repræsenterer en kombination af alder 
og niveau.

Så hvis fx en U14 kæmper ikke er på talentcenterniveau, 
som er udgangspunktet for stigen, vil det påvirke hvilke 
egenskaber, der skal sættes fokus på. Der kan ikke laves 
detaljerede stiger, som dækker alle kombinationer af 
alder og niveau, så den enkelte træners opgave er at 
forstå progressionen og tankerne bag anbefalingerne og 
så holde det op imod den enkelte udøveres nuværende 
situation og kapacitet.

Det sidste skema i konceptet er en ATK-stige, som på et 
overordnet plan viser, at det er fysik og teknik, der skal 
være mest i fokus i starten af karrieren. Det taktiske og 
det mentale vil på katasiden langsomt stige i fokus og 
betydning.
Så det er vigtigt at holde sig det store billede for øje og 
ikke fortabe sig i detaljen. Det er ikke alle kvaliteter, der 
har fået 3 stjerner, som skal prioriteres lige meget, fx 
fordi det er et underpunkt til et underpunkt eller fordi at 
området som helhed ikke prioriteres så meget på dette 
trin på stigen (fx taktik for U10/U12).

ATK-STIGE PSYKE
SPECIFIKKE EGENSKABER U10/U12 U14/U16 U18/U21/21+

Koncentration *** ** *

Udtryk * ** ***

Bunkai * ** ***

ATK-STIGE OVERBLIK
SPECIFIKKE EGENSKABER U10/U12 U14/U16 U18/U21/21+

FYSIK *** *** ***

TEKNIK *** *** ***

TAKTIK * ** ***

PSYKE * ** ***

I skemaet kan ses hvornår det anbefales, at man lægger 
vægt på de specifikke mentale egenskaber. 1 stjerne 
betyder, at man ikke skal prioritere egenskaben på det 
givne alderstrin, og modsat betyder 3 stjerner, at man 
kan have meget fokus på det.
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En række studier har belyst biomekanikken bag nogle 
af de mest almindelige karateteknikker. Her følger 
en detaljeret gennemgang af zenkutsu dachi, lige 
stød (tsuki), frontsparket (mae geri) og cirkelsparket 
(mawashi geri).

ZENKUTSU DACHI
• Et iransk studie på 23 drenge og piger 14-17 år 

opdelte bevægelsen fra zenkutsu dachi og frem i en 
ny zenkutsu dachi i 3 faser: 

 o 1. fase startede med bageste ben strakt (180 
grader i knæet) og sluttede, når samme ben. blev 
ført frem og nåede sin maksimale fleksion (80 
grader). 

 o 2. fase sluttede, når det fremførte knæ nåedesin 
maksimale ekstension (180 grader) .

 o 3. fase sluttede, når foden blev sat i og knæet 
nåede sin maksimale slutfleksion (130 grader). 

 o Bevægelsen tog cirka 450 ms. og faserne 
repræsenterede hh. 45, 36 og 16 % af den samlede 
tid (112).

LIGE STØD (TSUKI)
• Det lige stød er måske den mest basale karateteknik 

og har været genstand for mange studier på tværs af 
kampsporter. Mange af dem omhandler, hvordan man 
får mest kraft i teknikken. 

o Erfarne kampsportsudøvere udførte stød med 
håndfladen og undersøgte hvilke kombinationer 
af hænder og benarbejde, der gav mest kraft, 
hastighed og havde den største effektive 
slagmasse (128). Kraften i den dominante hånd 
var 50 % større end i den ikke-dominante. Tog man 

Basale teknikker 
- biomekanisk 
analyse

et lille step fremad, blev kraften 20 % større og 
endnu 10 % større, hvis man havde modsatte ben 
fremme. Samme mønster sås ved tophastigheden; 
den var således 10 % forøget, hvis man havde enten 
modsatte ben fremme og/eller tog et step fremad. 
Gjorde man begge dele, gav det 20 % ekstra. Den 
effektive slagmasse kunne ikke forøges ved disse 
mekanismer, men var allround 25 % forøget når 
man brugte den dominante hånd. I et andet studie 
afprøvede moderat trænede kampsportsudøvere 
forskellige slaghøjder og -afstande. De kunne 
slå hårdest på en mellemlang afstand direkte i 
brysthøjde (20).  

o Noget meget afgørende er brugen af kroppen 
og benene i stødet. Et italiensk studie med 
karateudøvere med over 20 års erfaring viste, at 
de (i modsætning til begyndere) kunne forøge 
impulsen (masse * hastighed), hvis de fik lov til at 
bruge kroppen i teknikken. 

Impuls kan oversættes som bevægelsesmængde. 
Jo større impuls, jo hårdere rammer objektet og jo 
sværere er det at ændre retning på.

o De erfarne udøveres tyngdepunkt bevægede sig 
mere ind i stødet end begyndernes, og ved impact 
bevægede tyngdepunktet sig mindre baglæns (28). 
Et andet italiensk studie af wado-ryu sortbælter 
fra 2018 undersøgte benenes og kroppens rolle i 
et stød med forreste hånd. Udøverne stod på en 
kraftplatform, så man kunne måle, hvor meget der 
blev trykket fra benene (157). Der var signifikant 
sammenhæng mellem hvor hårdt, de slog, og hvor 

Bilag 1:
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meget de trykkede med benene. Der var også 
sammenhæng mellem kraft og knævinkel, dvs. jo 
dybere de stod i stillingen, jo hårdere slog de. 

• Et meget grundigt portugisisk studie undersøgte 
kinematikken og muskelaktiviteten på et lige 
stød mod en makiwara (traditionel okinawansk 
træningsredskab). Udøverne var internationale 
landsholdsatleter med 15 års baggrund i snit (188). 

o Stødene blev udført på cirka 250 ms.
o Skulderfleksionen var aktiv fra starten og opnåede 

maksimal vinkelhastighed (2,9 rad/sek.) 50 ms. før 
impact. 

Rad = radian = 57,3 grader. Hvis en albue fx 
strækkes med 2 rad/sek., svarer det til cirka 120 
grader i albueleddet per sekund.

o  De ansvarlige muskler peakede deres aktivitet 
omkring 85 ms. før impact og blev aktiveret i meget 
høj grad:
• Forreste del af skuldermusklen (m. deltoideus 

anterior) blev aktiveret 87 % i forhold til en 
maksimal, isometrisk kontraktion. 

• Øverste del af den store brystmuskel (claviculære 
del af m. pectoralis) blev aktiveret 100 %.

• Inderste del af den store brystmuskel (sternale 
del af m. pectoralis) blev aktiveret 86 %. 

• Bageste del af skuldermusklen (m. deltoideus 
posterior) blev aktiveret 132 % og sat ind som 
meget voldsom bremse cirka halvvejs i stødet og 
opnåede maksimal aktivering 25 ms. før impact.

o Albueekstensionen startede cirka halvvejs i stødet 
og nåede sin maksimale vinkelhastighed (8,9 rad/
sek.) sent i stødet (29 ms. før impact – triceps 
peakede 32 ms.). Atleterne startede senere 
på denne del af bevægelsen, dvs. de havde en 
tydeligere opdeling af først at føre albuen frem 
(skulderfleksion) og så senere strække albuen ud. 
• Triceps (m. triceps brachii) blev aktiveret 97 %.
• Studier på andre kampsportsudøvere 

viser fordelene ved at udføre teknikkerne 
segmentalt (indefra og ud). Ved at udføre stød 
segmentalt først fra hofte, så torso, skulder 
og til sidst albue kunne udøverne opnå højere 
hastigheder i hånden, som var det sidste 
segment. Faktisk var det en del af strategien, 
at der blev observeret negative hastigheder i 
starten, som indikerer en forspænding via en 
lille bagudrettet bevægelse (63). Et segmentalt 
stød er selvfølgelig langsommere end ved 
samtidig koordinering, men gevinsten er højere 
tophastighed. Det kræver større styrke at udføre 

segmentale teknikker, da de interne kræfter i 
musklernes forspænding er meget belastende. 
Et styrketræningsprojekt med danske 
talentcenterkæmpere forøgede deres styrke 
i bænkpres med 17,6 % på 10 uger. De kunne 
udnytte denne styrke både til at udføre isolerede 
stød på kortere tid med større acceleration og 
tophastighed, men også til at lave lange gyaku 
tsuki med øget segmental koordinering, øget 
tophastighed og øget tidsforbrug for maksimal 
effekt (40). Et af de første danske publicerede 
studier i videnskabelig karate omhandlede 
Michael Voigt, der testede kombinationen af 
styrketræning og karate. Også han viste øget 
hastighed i stød efter styrketræning (191).

En teknik, som udføres segmentalt og med 
forspænding, vil opnå højere tophastighed på 
bekostning af længere tid fra A til B. Styrketræning 
øger muligheder for segmentale bevægelser og 
tophastighed.

o Pronationen i underarmen skete med acceleration 
fra start og helt til slut og ikke i allersidste øjeblik, 
som mange måske underviser i. Det var faktisk i 
pronationen, at den største forskel på begyndere og 
atleter fandtes; atleterne blev ved med at accelerere 
helt indtil impact (20 ms. før) og opnåede meget 
større vinkelhastigheder end begynderne (3,87 rad/
sek.). Begynderne startede på pronationen lang 
tid før de begyndte på resten af stødet, dvs. de 
positionerede hånden tidligt. De ansvarlige muskler 
viste en tydelig dobbeltaktivering, først fra start og 
til halvvejs, hvorefter de slukkede cirka 30-40 ms. 
og tændte igen til slut i stødet. De peakede deres 
aktivering cirka 200 ms. og 20 ms. før impact. 
• Biceps (m. biceps brachii) blev aktiveret 35 og 25 

% i de to faser. 
• Den dybe armbøjer (m. brachioradialis) blev 

aktiveret 50 og 41 % i de to faser.
• Rotationsmusklen m. pronator teres blev 

aktiveret 45 og 79 % i de to faser, og var primært 
ansvarlig for den sidste pronation.

• Måske har biceps og brachioradialis også 
fungeret som bremse i albuen, men da 
stødet blev udført på makiwara, er det mere 
sandsynligt, at deres sidste aktivitet var 
som pronatorer. Andre studier ved frie stød 
har tydeligt vist biceps rolle som bremse og 
antagonist. Tunesiske landsholdskæmpere 
fik hurtigere stød fra off-season til in-season. 
Det bevirkede både, at bremsen (biceps) blev 
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hurtigere, og en tilpasning til stævnetræningen 
op mod formtoppen betød, at den blev indsat 
senere, så der var mere tid til acceleration inden 
bremsning (80).

o Indadrotationen i skulderen startede cirka 1/3 inde 
i bevægelsen og nåede maksimal vinkelhastighed 
(10,8 rad/sek.) samtidig med skulderfleksionen. 
Atleterne havde en markant mindre indadrotation i 
skulderen, hvilket betød, at deres albue ikke fik lov 
at svinge lige så meget ud til siden. 
• En af musklerne omkring skulderleddet m. 

infraspinatus (fungerer som skulderstabilisator) 
blev aktiveret 71 % med peak 42 ms. før impact.

• De samme forfattere testede også 
landsholdskæmpere og kontrolgruppe for det man 
kalder ”electromechanical delay”, som er tiden fra det 
elektriske signal registreres hen over musklen og til 
muskelkraften kan måles. Man ved, at træthed øger 
dette delay. Atleterne havde en meget kort delay i 
forhold til kontrolgruppen i skuldermusklen (kun 3 vs. 
112 ms.) og i brystmusklen (36 vs. 76 ms.). Derudover 
havde de en meget hurtigere skulderfleksion, startede 
senere i bevægelsen på deres albuekstension og 
aktiverede bremserne (bageste del af skulderen 
samt den brede rygmuskel) meget senere (159). 
Selv i meget simpel albueekstension er det vist, at 
karateudøvere kan opnå højere topacceleration i 
forhold til ikke-trænede (197). Der blev observeret 
små kønsforskelle hos de portugisiske atleter; 
kvinderne havde en hurtigere skulderfleksion og 
en tendens til hurtigere albueekstension, mens 
mændene havde kortere delay i skuldermusklen og 
en tilsvarende tendens i den brede rygmuskel, som 
bremser stødet (58).

FRONTSPARK (MAE GERI)
• Et dansk studie af Henrik Sørensen og Morten 

Zacho undersøgte biomekanikken i et frontspark hos 
moderat trænede kampsportsudøvere, gennemsnitlig 
6 års erfaring (172). Udøverne udførte sparket på 
cirka 325 ms. Knæet nåede sin tophastighed 5 m/s 
efter 200 ms. og foden 12 m/s efter 300 ms. 

o I første del af sparket blev låret accelereret som 
følge af et stort moment udviklet af hoftebøjerne. 
Hoftebøjerne er m. iliopsoas (hoftebøjer) og det lige 
hoved af m. quadriceps (4-hoved knæstrækker) – 
rectus femoris. Sidstnævnte var ikke aktive i starten 
af bevægelsen, så det har været iliopsoas, der har 
trukket knæet op. Rectus femoris kan sammen med 
resten af quadriceps strække benet ud, og det ville 
have været uhensigtsmæssigt at aktivere denne 
del, når underbenet samtidig skulle trækkes ind. Til 
gengæld blev rectus femoris aktiveret til allersidst i 
sparket, formentlig for at holde knæet oppe.

o Knæleddet blev bøjet i starten af sparket, så 
aktivitet i m. biceps femoris (baglår) og m. 
gastrocnemius (lægmuskel) trak foden op mod 
ballen. 

o Hurtigt efter blev benet så strakt ud. Her det vigtigt 
at forstå, hvilke kræfter der er på spil. M. quadriceps 
blev aktiveret, dette skabte ekstension i knæleddet. 
Men denne aktivering var kun ansvarlig for 36 % af 
underbenets vinkelmoment. De resterende 64 % 
kom fra lårets acceleration.

Knæoptrækket var ansvarlig for 64 % af fodens 
hastighed i et dansk studie (172).

o På et tidspunkt holder låret op med at accelerere 
og begynder i stedet af decelerere indtil det helt 
stopper, hvorefter benet strækkes helt ud. 

o Lårets deceleration sker på trods af, at der stadig 
udvikles moment fra hoftebøjerne. Men lige så 
snart underbenets bevægelse overstiger 90 grader 
i knæet, vil kræfterne fra underbenet få låret til at 
bremse op. 

Lårets acceleration får underbenet til at accelerere 
og underbenets acceleration får låret til at 
decelerere. Der er ingen aktivitet i ballemusklerne 
under lårets deceleration.

o Baglårets biceps femoris er aktiv som bremse af 
underbenet mod slutningen af sparket, men kan 
også potentielt bremse låret. Ved knævinkel på 
omkring 80 grader kan denne muskel dog bremse 
underbenet uden at bremse hoften i særlig høj grad. 
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Lægmusklerne kan også assistere baglåret i at 
bremse underbenet med omkring 25 % af kraften.

• Et tysk studie fra 2018 af brun- og sortbælter 
på omkring 40 år viste samme værdi for knæets 
tophastighed som det danske studie på cirka 5 m/s. 
Fodens hastighed var dog her lavere 8 m/s end hos 
de yngre, danske udøvere 12 m/s. Hoftens hastighed 
blev målt til 2 m/s (4).

o Hofteleddet nåede maksimalt 80 grader fleksion, 
som faldt til 60 grader, idet benet blev strakt ud. På 
grund af bækkenets hældning nåede man ikke op 
på 90 grader, selvom sparket blev udført korrekt i 
mavehøjde og det kan ses at man ”taber” knæet lidt 
i anden fase af sparket.

o Knæet blev maksimalt flekteret 120 grader og 
blev aldrig helt rettet ud i sparket for at beskytte 
knæleddet. Vinklen nåede ned på 20 grader. Den 
maksimale hastighed på knæet blev opnået cirka 
50 % inde i sparket. Herefter faldt hastigheden, 
indtil der kom en lille peak til allersidst, hvor man 
skubbede hoften frem.

o Studiet testede indvirkningen af trætheden på 
sparket. Udøverne udførte 600 spark opdelt i 
blokke af 60-70 spark. Der var 90 sekunder mellem 
blokkene og man skiftede ben efter hvert 10. spark. 
I løbet af sparkene inden for hver blok, lykkedes 
det udøverne at holde formen på sparket, men 
hastigheden faldt. Til gengæld gennemførte de 
blokkene med samme hastighed, men med gradvis 
dårligere form. Knæet blev trukket mindre op og 
foden kom ikke så langt ind til ballen. Til gengæld 
forsøgte udøverne at kompensere ved at skubbe 
hoften mere frem i sparket.

• Et belgisk studie testede forskellen på internationale 
atleter (24 år med 13 års erfaring) med nationale, 
højt graduerede karateudøvere (38 år med 19 års 
erfaring). De sparkede fra en kraftplatform, hvilket 
gav mulighed for at måle hvad der sker i fasen, inden 
foden løftes (147).

o Sparket blev inddelt i 3 faser: 
• 1) Fra sparkebenet begyndte at trykke nedad på 

kraftplatformen,
• 2) fra foden forlod gulvet og til sparkebenet 

nåede sin maksimale udstrækning 
• 3) fra sparkebenet havde nået sin maksimale 

udstrækning og til foden ramte platformen igen
o De internationale atleter sparkede hurtigere både 

samlet (991 vs. 1139 ms.) og i alle 3 faser (242 ms., 
367 ms. og 382 ms.). Fase 2 kan sammenlignes 
med det danske studie (172), hvor sparketiden var 
325 ms. 

o Grupperne sparkede lige hårdt.
o Begge grupper havde en ”pre-loading” fase, 

hvor de bukkede knæet på sparkebenet for at 
skabe forspænding i en 4-hoved knæstrækker. De 
internationale atleter udførte denne del hurtigst. 

o De internationale atleter udviste mindre variation 
omkring hofte, knæ- og ankelled med sidstnævnte 
som det led, der havde størst udsving. Gruppen 
udviste også mindst variation på udførelsestiden, 
hvilket kunne henføres til en meget høj 
reproducerbarhed af fase 1. Denne fase handler om, 
hvor meget man afslører sparket på forhånd, og det 
giver god mening, at de internationale atleter havde 
optimeret denne del af sparket.

o Et italiensk studie sammenlignede eliteudøvere 
med amatører (166). De fandt, at eliteudøverne 
havde stærkere baglårsmuskulatur i isolerede test. 
Det blev udnyttet til at aktivere dem hårdere som 
bremse under et funktionelt mae geri. 

Et stærkere baglår som antagonist kendetegner 
elite. Det udnyttes til at bremse senere og hårdere 
under karateteknikker. Under styrkeprægede 
bevægelser aktiveres antagonisten dog mindre for 
at tillade større kraftudvikling (166).
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CIRKELSPARK (MAWASHI GERI)
• Cirkelspark er det mest anvendte spark i kamp, og 

er udbredt i mange kampsporter. Et studie fra 2017 
testede erfarne udøvere fra thaiboksning, taekwondo 
og karate i det høje cirkelspark (mawashi geri jodan) 
på pude (64). En lang række større og mindre forskelle 
trådte frem. Der var kun 8 udøvere per disciplin, så 
mange af forskellene må betragtes som tendenser.

o Thai-udøverne var yngre (22 år) end taekwondo (29 
år) og karate (30 år). De var også mindre (66 kg) end 
taekwondo (96 kg) og karate (85 kg). Gennemsnitlig 
erfaring var 11 års træning.

o Generelt skilte sparket fra thai-udøverne sig ud 
fra de to andre spark, der i højere grad lignede 
hinanden.

o Kraft ved impact var størst for taekwondo i 
absolutte tal (1547 N), thai (1400 N), karate 
(1211 N), men der var store forskelle i kropsvægt. 
Udtrykker man det relativt i forhold til antal kg, 
bliver tallene thai (21,2), taekwondo (16,1) og karate 
(14,2).

o Den samlede udførelsestid var 1,02 sek. thai, 1,29 
sek. karate og 1,54 sek. taekwondo. Sparket blev 
inddelt i 4 faser (forberedelsesfase indtil fod løftes, 
optræk hvor knæet bøjes, sparkefase hvor knæet 
strækkes og en returfase hvor foden sættes ned). 
Alle havde en meget kort forberedelsesfase på cirka 
0,08 sek. Thai var hurtigst sammenlagt på de to 
næste faser (fra fod løftes til impact) med 0,29 sek. 
mod taekwondo 0,32 sek. og karate 0,36 sek. Thai 
var også hurtigst til at sætte foden ned 0,65 sek., 
karate 0,85 sek. og taekwondo 1,14 sek.

o Interessant var at selvom taekwondo og karate 
opnåede højeste maksimale hastighed på foden 
(14,7 og 13,7 vs. 13,2 m/s), var det thai som 
havde størst hastighed på foden ved impact (7,2), 
taekwondo (6,4) og karate (5,6). Det på trods af, at 
thai ramte puden med et mere bøjet ben (43 grader) 
end taekwondo (16 grader) og karate (15 grader). 
Det kan virke underligt, at fodens hastighed ikke 
toppede ved impact. Måske skyldes det, at foden 
skulle sættes hurtigt ned igen? Det er i hvert fald et 
af punkterne, hvorpå karate og taekwondo adskilte 
sig. På en måde kan man sige, at taekwondo 
satsede lidt mere. De havde højere hastighed og 
kraft, men var længere tid om at komme retur. De 
bøjede også knæet lidt mindre (96 grader) end 
karate og thai (99 grader).

Der var korrelation mellem fodens hastighed ved 
impact og kraften i impact.

o Til gengæld var det taekwondo, som havde det 
største bevægeudslag omkring bækkenet. De 
tiltede det lateralt (skubbede det ud) med 12 
grader. Det var næsten det samme i karate (10 
grader) og mere end hos thai (6 grader). Taekwondo 
havde også større rotation omkring egen akse (122 
grader) end karate (114 grader) og thai (92 grader).

o Noget meget afgørende for thai var, at de bevægede 
deres tyngdepunkt mere hen imod målet i alle 3 
retninger. I retningen fremad var 1,4 m mod 1,26 m 
i karate og 1,25 m i taekwondo. De bevægede det 
også mere opad: 1,23 m mod 0,93 m taekwondo 
og 0,78 m karate. Thai var den eneste gruppe, der 
bevægede tyngdepunktet indad (i retning højre-
venstre). Det gjorde de med 0,37 m, mens både 
karate og taekwondo bevægede det væk fra målet 
hh. 0,62 og 0,32 m. Måske er de mindre bevægelser 
hen mod målet i karate i forhold til taekwondo 
en af årsagerne til, at de kunne sætte foden ned 
hurtigere?

o Det er imponerende, at thai kunne opnå større 
hastigheder rotation omkring egen akse på 
trods af en mindre bevægelse. Deres maksimale 
rotationshastighed var 493 grader/sek. mod karate 
452 grader/sek. og taekwondo 448 grader/sek.  Det 
samme kan siges om bækkenkipningen, hvor de 
opnåede 265 grader/sek., som var mere end karate 
(226 grader/sek.) og taekwondo (219 grader/sek). 

o Thai opnåede ikke samme hastigheder for 
knæekstensionen (706 grader/sek.) som karate 
(947 grader/sek.) og taekwondo (943 grader/sek.). 
Det skyldtes formentlig det mindre bevægeudslag, 
da de ramte puden med et meget bøjet ben.

o Omkring hoftens hastigheder lignede karate og 
thai mere hinanden. Taekwondo havde klart størst 
hastighed på hoftefleksionen (341 grader/sek.) 
end thai (281 grader/sek.) og karate (250 grader/
sek.), hvilket betyder, at de var enormt dygtige til at 
få knæet hurtigt ind mod puden. Til gengæld havde 
de mindre hastighed på bevægelsen ud/op med 
knæet (hofteabduktion). Her opnåede de kun 262 
grader/sek. mod thai 330 grader/sek. og karate 329 
grader/sek.

Samlet set var der en lang række forskelle på 
cirkelspark i karate, taekwondo og thaiboksning. 
Forskellene synes både at indikere forskellige 
strategier og evner.
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• Det har stor betydning for et cirkelspark, hvilken 
afstand der sparkes på og om man skal ramme 
et mål som i kamp (eller på pude) i modsætning 
til kihon/kata, hvor der sparkes ud i luften. Det er 
også velkendt, at ekspertise kan opveje fysiologiske 
fordele. Det så vi i det forrige studie, hvor thai-udøvere 
sparkede lige så hårdt som taekwondo og karate på 
trods af en væsentligt lavere kropsvægt (64). 

Et spansk studie fandt således, at der var 
sammenhæng mellem kropsvægt og kraft i 
cirkelspark for taekwondo-udøvere, men kun 
hos begyndere. Hos eksperterne var der ingen 
sammenhæng (55).

o I det spanske studie var der sammenhæng mellem 
niveau og hvor hurtigt sparket kunne udføres 
uanset afstand. Spark fra lang afstand tog naturligt 
længere tid, men fra kort og mellem afstand var 
der ingen forskel hos de to grupper. Begynderne 
sparkede hårdest ved kort afstand og svagest ved 
lang afstand. Denne forskel var meget mindre udtalt 
hos eksperterne. 

o I et andet studie på taekwondo-udøvere lavede de 
afstandsjustering under cirkelspark, primært ved at 
justere hvor meget man kippede i hoften, flekterede 
i hoften og roterede omkring hvirvelsøjlen (89).

o Italienske elitekarateudøvere blev testet for at 
se, om der var forskelle, når man sparkede på 
pude og ud i luften (150). Det frie spark havde 
en større hoftefleksion samt ekstension tæt ved 
impact, svarende til at knæet blev ført længere ind 
på linje inden sparket afsluttedes. Det medførte 
større hastigheder ved det frie spark. Til gengæld 
udvikledes der større moment i sparket på pude 
både for lår og underben, svarende til et hårdere 
spark. Forfatterne teoretiser, at årsagen til at man 
ser en hofteekstension i slutningen af sparket er, at 
karateudøverne måske er så vant til at sparke i fri 
luft samt trække benet tilbage, at de ikke bibeholder 
en hoftefleksion helt indtil impact på samme måde 
som taekwondo-udøvere (150).

• Samme italienske eliteudøvere (150) blev også testet 
imod en gruppe juniorer i cirkelspark på sandsæk 
(149). 

o De målte, at fra startpositionen blev benet trukket til 
118 grader i knæet (fase 1), hvorefter de strakte ud 
(fase 2) til de ramte med bøjet ben 74 grader. 

o Interessant er det, at juniorerne i fase 1 havde 
forspænding i baglåret inden optræk, men 
seniorerne faktisk havde en kort forspænding i 
forlåret inden deres forspænding i baglåret. Det 

kunne tyde på, at seniorerne skubbede benet 
væk fra gulvet, mens juniorerne trak det op. 
På samme måde blev der skabt forspænding 
i forlåret hos begge grupper i knæoptrækket, 
inden benet blev strakt ud (et andet studie på 
tunesiske landsholdskæmpere viste, at man udførte 
denne forspænding væsentligt hurtigere midt i 
stævnesæsonen end man gjorde off-season (80). 

o Generelt havde seniorerne en større aktivering af 
baglåret som antagonist end juniorerne. Denne 
aktivering er knyttet både til alder og til øget kraft.

o Seniorerne sparkede hårdere, men ikke hurtigere. 
Da de var tungere (75,5 vs. 57,5 kg) må det have 
krævet stærkere og mere eksplosive muskler at 
opnå den samme acceleration. For at understrege 
vigtigheden at eksplosiv styrke kan det nævnes, 
at m. vastus lateralis (en del af en 4-hoved 
knæstrækker) kun blev aktiveret 0,12 sekunder. 

Selvom et spark måske tager 0,3 sek. samlet til 
impact, har den enkelte muskel væsentlig kortere 
tid til rådighed til kraftudvikling. Det kræver 
eksplosiv styrke.

• Træthed (som i slutningen af en kamp eller kata) fører 
til dårligere reaktionstid og et mindre kraftfuldt spark, 
som demonstreret hos brasilianske udøvere (164). Det 
kan måske påvirke ens taktiske muligheder i kumite.
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UGEPLAN KATA KADET B-KÆMPER

GRUNDFASE Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag

1. Træning SMIDIGHED KARATE (B)

2. Træning KARATE (B) KARATE STYRKE
Grund

KARATE STYRKE
Grund

AEROB
Effekt FOR

FORBEREDENDE FASE Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag

1. Træning KARATE (B) KARATE KARATE SMIDIGHED KARATE (B)

2. Træning STYRKE
Grund

STYRKE
Grund

KONKURRENCEFASE Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag

1. Træning KARATE (B)

2. Træning KARATE (B) KARATE STYRKE
Maks.

KARATE SMIDIGHED AEROB
Effekt FOR
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ÅRSPLAN OG FORMKURVE U16 KATA B-KÆMPER
Uge Stævne Form Karate Fysisk Uge Stævne Form Karate Fysisk

1   1 Grund Grund 27   1 Grund Grund

2   1 Grund Grund 28   1 Grund Grund

3   2 For For 29   1 Grund Grund

4   2 For For 30   1 Grund For

5   3 For For 31   1 Grund For

6 Hamborg (kat 2) 4 Kon For 32   1 Grund For

7   3 Kon For 33   1 For For

8 Ishøj (kat 3) 4 Kon For 34   1 For For

9   3 For For 35   1 For For

10   2 For For 36   2 For For

11   2 For For 37   3 For For

12   3 For For 38   4 Kon Kon 

13   4 Kon Kon 39 GP Plzen (UDT kat 4) 5 Kon Kon 

14 Harasuto (UDT kat 3) 5 Kon Kon 40 Banzai (UDT kat 4) 5 Kon Kon 

15   4 Kon Kon 41   4 For Kon 

16 Swedish (UDT kat 3) 5 Kon Kon 42   3 For Kon 

17   4 For Kon 43 Kaizen (kat 2) 4 For Kon 

18 DM (kat 3) 5 Kon Kon 44   3 For Kon 

19   4 For Grund 45   3 For Kon 

20   3 For Grund 46   4 Kon Kon 

21 Gladsaxe (kat 2) 3 Kon Grund 47 NM (kat 3) 5 Kon Kon 

22   2 Grund Grund 48   4 Grund Grund

23   1 Grund Grund 49   3 Grund Grund

24   1 Grund Grund 50   2 Grund Grund

25   1 Grund Grund 51   1 Grund Grund

26   1 Grund Grund 52   1 Grund Grund
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UGEPLAN KATA JUNIOR A-KÆMPER

GRUNDFASE Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag

1. Træning STYRKE
Grund/
masse

STYRKE
Grund/
masse

SMIDIGHED KARATE (B)

2. Træning KARATE (B) KARATE KARATE (A) KARATE AEROB
Effekt FOR

FORBEREDENDE FASE Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag

1. Træning STYRKE
Maks.

STYRKE
Maks.

SMIDIGHED KARATE (B)

2. Træning KARATE (B) KARATE KARATE (A) KARATE ANAEROB
Effekt FOR

KONKURRENCEFASE Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag

1. Træning STYRKE
Maks./

eksplosiv

KARATE (B)

2. Træning KARATE (B) KARATE KARATE (A) KARATE SMIDIGHED
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ÅRSPLAN OG FORMKURVE U18 KATA A-KÆMPER
Uge Stævne Form Karate Fysisk Uge Stævne Form Karate Fysisk

1   2 For Grund 27 Youth League (kat 5) 3 Kon Grund

2   3 For Grund 28   2 Grund Grund

3 Austrian (kat 4) 4 Kon For 29   1 Grund Grund

4   4 For For 30   1 Grund Grund

5   4 Kon For 31   1 Grund For 

6 U21 EM (kat 7) 5 Kon For 32   1 Grund For 

7   4 For For 33   2 For For 

8 Ishøj (kat 3) 4 For For 34   2 For For 

9   3 For For 35   2 For For 

10   2 For For 36   2 For For 

11   2 For For 37   3 For For 

12   2 For For 38   4 Kon Kon 

13   2 For Kon 39 GP Plzen (UDT kat 4) 5 Kon Kon 

14   3 For Kon 40 Banzai (UDT kat 4) 5 Kon Kon 

15   4 Kon Kon 41   4 For Kon 

16 Swedish (UDT kat 3) 5 Kon Kon 42   3 For Kon 

17   4 Kon Kon 43   3 For Kon 

18 DM (kat 3) 5 Kon Kon 44   4 Kon Kon 

19   3 Grund Grund 45 U21 VM (kat 8) 5 Kon Kon 

20   2 Grund Grund 46   4 For Kon 

21   1 Grund Grund 47 NM (kat 3) 5 Kon Kon 

22   1 Grund Grund 48   3 Grund Grund

23   1 Grund Grund 49   2 Grund Grund

24   1 Grund Grund 50   1 Grund Grund

25   1 Grund Grund 51   1 Grund Grund

26   2 Grund Grund 52   1 Grund Grund



272 Karate ATK

Bilag

Træningsplanlægning

UGEPLAN KATA U21 BRUTTOATLET

GRUNDFASE Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag

1. Træning STYRKE
Grund/
masse

STYRKE
Grund/
masse

KARATE (A) KARATE (B)

2. Træning KARATE (A) KARATE KARATE (A) KARATE (B) SMIDIGHED AEROB
Effekt FOR

FORBEREDENDE FASE Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag

1. Træning STYRKE
Maks./

eksplosiv

STYRKE
Maks./

eksplosiv

KARATE (A) KARATE (B)

2. Træning KARATE (A) KARATE KARATE (A) KARATE (B) SMIDIGHED ANAEROB
Kapacitet 

FOR

KONKURRENCEFASE Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag

1. Træning STYRKE
Maks./

eksplosiv

KARATE (B)

2. Træning KARATE (A) KARATE KARATE (A) KARATE (B)
Anaerob 
kapacitet 

FUN

SMIDIGHED



273Dansk Karate ForbundTræningsplanlægning

ÅRSPLAN OG FORMKURVE U21 KATA BRUTTOTRUPATLET
Uge Stævne Form Karate Fysisk Uge Stævne Form Karate Fysisk

1   2 For For 27   1 Gru For 

2   3 For For 28   1 Gru For 

3 Austrian (kat 4) 4 Kon For 29   1 Gru For 

4   3 For For 30   1 Gru For 

5   3 Kon For 31   1 Gru For 

6 U21 EM (kat 7) 5 Kon Kon 32   1 Gru For 

7   4 For Kon 33   1 Gru For 

8   3 For Kon 34   1 Gru For 

9 Series A (kat 6) 4 Kon Kon 35   1 Gru For 

10   3 For Kon 36   2 For For 

11   3 For Kon 37   3 For For 

12   4 Kon Kon 38 Series A (kat 6) 4 Kon Kon 

13 Senior EM (kat 7) 5 Kon Kon 39   4 Kon Kon 

14   4 For Gru 40 Banzai (UDT kat 4) 4 Kon Kon 

15   3 For Gru 41   3 For Kon 

16 Swedish (UDT kat 3) 3 For Gru 42   3 For Kon 

17   3 For Gru 43   3 For Kon 

18 DM (kat 3) 3 For Gru 44   4 Kon Kon 

19   3 For Gru 45 U21 VM (kat 8) 5 Kon Kon 

20 Series A (kat 6) 4 Kon Gru 46   3 For Gru 

21   2 Gru Gru 47 NM (kat 3) 5 Kon Gru 

22   1 Gru Gru 48   4 For Gru 

23   1 Gru Gru 49 Series A (kat 6) 4 Kon Gru 

24   1 Gru Gru 50   3 Gru Gru 

25   1 Gru Gru 51   2 Gru Gru 

26   1 Gru For 52   1 Gru For 



274 Karate ATK

Bilag

Træningsplanlægning

UGEPLAN KATA SENIOR ELITEATLET

GRUNDFASE Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag

1. Træning STYRKE
Grund/
masse

STYRKE
Grund/
masse

KARATE (A) KARATE (A)

2. Træning KARATE (A) KARATE KARATE (A) KARATE (B) SMIDIGHED AEROB
Effekt FOR

FORBEREDENDE FASE Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag

1. Træning STYRKE
Maks./

eksplosiv

STYRKE
Maks./

eksplosiv

KARATE (A) KARATE (A)

2. Træning KARATE (A) KARATE KARATE (A) KARATE (B) SMIDIGHED ANAEROB
Kapacitet 

FOR

KONKURRENCEFASE Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag

1. Træning STYRKE
Maks./

eksplosiv

KARATE (A)

2. Træning KARATE (A) KARATE KARATE (A) KARATE (B)
Anaerob 
kapacitet 

FUN

SMIDIGHED



275Dansk Karate ForbundTræningsplanlægning

ÅRSPLAN OG FORMKURVE 21+ KATA ELITEATLET
Uge Stævne Form Karate Fysisk Uge Stævne Form Karate Fysisk

1   1 Grund For 27   1  Grund For 

2   2 For For 28   1 Grund For 

3   3 Kon For 29   1 Grund For 

4 Premier League (kat 7) 4 Kon For 30   1 Grund For 

5   3  For For 31   1 Grund For 

6   3 For Kon 32   1  Grund For 

7 Premier League (kat 7) 4 Kon Kon 33   2  For For 

8   4  Kon Kon 34   3 For For 

9 Series A (kat 6) 4 Kon Kon 35   3 For For 

10   3  For Kon 36   3 For For 

11 Premier League (kat 7) 4 Kon Kon 37   4 Kon Kon 

12   4  Kon Kon 38 Series A (kat 6) 4 Kon Kon 

13 Senior EM (kat 7) 5 Kon Kon 39 GP Plzen (UDT kat 4) 4 Kon Kon 

14   4  For Grund 40 Banzai (UDT kat 4) 4 Kon Kon 

15   3 For Grund 41 Premier League (kat 7) 4 Kon Kon 

16   3 For Grund 42   3  For Kon 

17   4 Kon Grund 43   3 For Kon 

18 DM (kat 3) 4 Kon Grund 44   4 Kon Kon 

19   3  Grund Grund 45 Senior VM (kat 8) 5 Kon Kon 

20   2 Grund Grund 46   4  For Grund

21   1 Grund Grund 47 NM (kat 3) 4 Kon Grund

22   1 Grund Grund 48   3  Grund Grund

23   1 Grund Grund 49   2 Grund Grund

24   1 Grund Grund 50   1 Grund Grund

25   1 Grund Grund 51   1 Grund Grund

26   1 Grund For 52   1 Grund For 



276 Karate ATK

Bilag

Træningsplanlægning

UGEPLAN KATA SENIOR VERDENSKLASSEATLET

GRUNDFASE Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag

1. Træning STYRKE
Grund/
masse

STYRKE
Grund/
masse

KARATE (A) KARATE (A)

2. Træning KARATE (A) KARATE (A) KARATE (A) KARATE (A) SMIDIGHED AEROB
Effekt FOR

FORBEREDENDE FASE Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag

1. Træning STYRKE
Maks./

eksplosiv

STYRKE
Maks./

eksplosiv

KARATE (A) KARATE (A)

2. Træning KARATE (A) KARATE (A) KARATE (A) KARATE (A) SMIDIGHED ANAEROB
Kapacitet 

FOR

KONKURRENCEFASE Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag

1. Træning STYRKE
Maks./

eksplosiv

KARATE (A)

2. Træning KARATE (A) KARATE (A) KARATE (A) KARATE (A)
Anaerob 
kapacitet 

FUN

SMIDIGHED



277Dansk Karate ForbundTræningsplanlægning

ÅRSPLAN OG FORMKURVE 21+ KATA VERDENSKLASSEATLET
Uge Stævne Form Karate Fysisk Uge Stævne Form Karate Fysisk

1   1 Grund For 27   1 Grund For 

2   2 Grund For 28   1 Grund For 

3   3 For For 29   1 Grund For 

4 Premier League (kat 7) 4 Kon For 30   1 Grund For 

5   3 For For 31   1 Grund For 

6   4 Kon Kon 32   1 Grund For 

7 Premier League (kat 7) 5 Kon Kon 33   2 For For 

8   4 For Kon 34   2 For For 

9 Series A (kat 6) 4 Kon Kon 35   2 For For 

10   4 Kon Kon 36   3 For For 

11 Premier League (kat 7) 5 Kon Kon 37   4 Kon Kon

12   4 Kon Kon 38 Premier League (kat 7) 5 Kon Kon 

13 Senior EM (kat 7) 5 Kon Kon 39 GP Plzen (UDT kat 4) 4 Kon Kon 

14   4 For Grund 40   4 Kon Kon 

15   3 For Grund 41 Premier League (kat 7) 5 Kon Kon 

16   2 For Grund 42   4 For Kon 

17   2 For Grund 43   3 For Kon 

18 DM (kat 3) 3 Kon Grund 44   4 Kon Kon 

19   2 Grund Grund 45 Senior VM (kat 8) 5 Kon Kon 

20   1 Grund Grund 46   4 For Grund

21   1 Grund Grund 47 NM (kat 3) 4 Kon Grund

22   1 Grund Grund 48 Premier League (kat 7) 4 Kon Grund

23   1 Grund Grund 49   3 Grund Grund

24   1 Grund Grund 50   2 Grund Grund

25   1 Grund Grund 51   1 Grund Grund

26   1 Grund For 52   1 Grund For 



278 Karate ATK

Bilag

Træningsplanlægning

UGEPLAN KUMITE KADET B-KÆMPER

GRUNDFASE Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag

1. Træning AEROB
Effekt FOR

STYRKE
Grund

AEROB
Effekt FOR

2. Træning KARATE (A) KARATE (B)
SMIDIGHED

KARATE (C) KARATE 

FORBEREDENDE FASE Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag

1. Træning AEROB
Effekt FOR

STYRKE
Grund

2. Træning KARATE (A) KARATE (B) KARATE (C) KARATE

KONKURRENCEFASE Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag

1. Træning AEROB
Effekt FUN

STYRKE
Maks.

KARATE (C)
AEROB

Effekt FUN

2. Træning KARATE (A) KARATE (B)
SMIDIGHED

KARATE



279Dansk Karate ForbundTræningsplanlægning

ÅRSPLAN OG FORMKURVE U16 KUMITE B-KÆMPER
Uge Stævne Form Karate Fysisk Uge Stævne Form Karate Fysisk

1   2 For Grund 27 1 Grund Grund

2 3 For For 28   1 Grund Grund

3 4 For For 29   1 Grund Grund

4   4 For For 30   1 Grund Grund

5   4 Kon For 31   1 Grund For 

6 Berlin Open (kat 3) 4 Kon For 32   1 Grund For 

7   4 For For 33   2 For For 

8 Ishøj (kat 3)  4 For For 34   2 For For 

9   3 For For 35  Kaizen  (Kat 2) 3 For For 

10   2 For For 36   3 For For 

11   3 For For 37   4 Kon Kon 

12   3 For For 38 Buda (UDT kat 4)  5 Kon Kon 

13   4 Kon Kon 39 4 For Kon

14 Hara. (UDT kat 4)  5 Kon Kon 40 4 For Kon

15   4 For Kon 41   4 Kon Kon 

16 3 Kon Kon 42 Polish (UDT kat 4) 5 Kon Kon 

17 DM (kat 3)  4 Kon Kon 43   4 For Kon

18   4 Kon Kon 44 3 For Kon

19 Youth League (UDT kat 5)  5 Kon Kon 45 Dansk (Kat 2) 3 For Kon

20   4 Grund Grund 46   4 Kon Kon 

21   3 Grund Grund 47 NM (kat 3) 5 Kon Kon 

22   2 Grund Grund 48   4 Grund Grund

23   1 Grund Grund 49   3 Grund Grund

24   1 Grund Grund 50   2 Grund Grund

25   1 Grund Grund 51   1 Grund Grund

26   1 Grund Grund 52   1 Grund Grund



280 Karate ATK

Bilag

Træningsplanlægning

UGEPLAN KUMITE JUNIOR A-KÆMPER

GRUNDFASE Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag

1. Træning AEROB
Effekt FOR

STYRKE
Grund

KARATE

2. Træning KARATE (A) KARATE (B)
SMIDIGHED

KARATE (A) KARATE (B)

FORBEREDENDE FASE Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag

1. Træning ANAEROB
Kap FOR

STYRKE
Maks.

KARATE

2. Træning KARATE (A)
ANAEROB
Effekt FUN

KARATE (B)
SMIDIGHED

KARATE (A) KARATE (B) AEROB
Effekt FOR

KONKURRENCEFASE Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag

1. Træning STYRKE
Eksplosiv

KARATE
AEROB 

Effekt FUN

2. Træning KARATE (A)
ANAEROB
Kap FUN

KARATE (B) KARATE (A) KARATE (B)
SMIDIGHED



281Dansk Karate ForbundTræningsplanlægning

ÅRSPLAN OG FORMKURVE U18 KUMITE A-KÆMPER
Uge Stævne Form Karate Fysisk Uge Stævne Form Karate Fysisk

1   2 For Grund 27 1 Grund Grund

2 Tysk stævne (kat 3)  3 For For 28   1 Grund Grund

3 4 For For 29   1 Grund Grund

4   4 For For 30   1 Grund Grund

5   4 Kon For 31   1 Grund For 

6 U21 EM (kat 7) 5 Kon For 32   1 Grund For 

7   4 For For 33   2 For For 

8 Ishøj (kat 3)  4 For For 34   2 For For 

9   3 For For 35 3 For For 

10   2 For For 36 3 For For 

11   3 For For 37   4 Kon Kon 

12   3 For For 38 Buda (UDT kat 4)  5 Kon Kon 

13   4 Kon Kon 39 4 For Kon

14 Hara. (UDT kat 4)  5 Kon Kon 40 4 For Kon

15   4 For Kon 41   4 Kon Kon 

16 3 Kon Kon 42 Polish (UDT kat 4) 5 Kon Kon 

17 DM (kat 3)  4 Kon Kon 43   4 Kon Kon

18   4 For Kon 44 U21 VM (kat 8) 5 Kon Kon 

19 Youth League (UDT kat 5)  5 Kon Kon 45 4 For Kon

20   4 Grund Grund 46   4 For Kon 

21   3 Grund Grund 47 NM (kat 3) 5 Kon Kon 

22   2 Grund Grund 48   4 Grund Grund

23   1 Grund Grund 49   3 Grund Grund

24   1 Grund Grund 50   2 Grund Grund

25   1 Grund Grund 51   1 Grund Grund

26   1 Grund Grund 52   1 Grund Grund



282 Karate ATK

Bilag

Træningsplanlægning

UGEPLAN KUMITE U21 BRUTTOTRUPATLET

GRUNDFASE Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag

1. Træning ANAEROB
Effekt FOR

STYRKE
Grund

KARATE (A)
A-niveau

2. Træning KARATE (B) KARATE (A) KARATE (A) KARATE (A) KARATE
SMIDIGHED

AEROB
Effekt FOR

FORBEREDENDE FASE Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag

1. Træning ANAEROB
Kap FOR

STYRKE
Maks./ 

Eksplosiv

KARATE (A)
A-niveau

2. Træning KARATE (B)
ANAEROB
Effekt FUN

KARATE (A) KARATE (A) KARATE (A) KARATE AEROB
Effekt FOR

KONKURRENCEFASE Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag

1. Træning STYRKE
Eksplosiv

KARATE
AEROB 

Effekt FUN

2. Træning KARATE (B)
ANAEROB
Kap FUN

KARATE (A) KARATE (A) KARATE (A)
SMIDIGHED



283Dansk Karate ForbundTræningsplanlægning

ÅRSPLAN OG FORMKURVE U21 KUMITE BRUTTOTRUPATLET
Uge Stævne Form Karate Fysisk Uge Stævne Form Karate Fysisk

1   2  Grund For 27   2 Grund Grund

2 Tysk stævne (kat 3)  3 For For 28   1 Grund For 

3 3 For For 29   1 Grund For 

4   4 For For 30   1 Grund For 

5   3 Kon For 31   1 Grund For 

6 U21 EM (kat 7) 5 Kon Kon 32   1 Grund For 

7   4 For Kon 33   1 Grund For 

8   3 For Kon 34   2 For For 

9 Series A (kat 6) 4 For Kon 35   3 For For 

10   3 For Kon 36   3 For For 

11   3 For Kon 37 Series A (kat 6) 4 Kon Kon 

12   4 Kon Kon 38 Buda (UDT kat 4)  5 Kon Kon 

13 Senior EM (kat 7) 5 Kon Kon 39 4 For Kon

14 4 For Grund 40 4 For Kon

15   3 For Grund 41   4 Kon Kon 

16 3 For Grund 42 Polish (UDT kat 4) 5 Kon Kon 

17 DM (kat 3)  4 Kon Grund 43   4 Kon Kon

18   4 For Grund 44 U21 VM (kat 8) 5 Kon Kon 

19 Udenlandsk (UDT kat 4)  5 Kon Grund 45 4 For Grund

20   4 Grund Grund 46   3 For Grund 

21   3 Grund Grund 47 NM (kat 3) 5 Kon Grund 

22   3 Grund Grund 48   4 Grund Grund

23   4 Grund Grund 49   3 Grund Grund

24   4 For Grund 50   2 Grund Grund

25 Series A (kat 6) 5 For Grund 51   1 Grund Grund

26   4 Grund Grund 52   1 Grund For



284 Karate ATK

Bilag

Træningsplanlægning

UGEPLAN KUMITE SENIOR ELITEATLET

GRUNDFASE Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag

1. Træning ANAEROB
Effekt FOR

STYRKE
Grund

KARATE (A)
A-niveau

2. Træning KARATE (A) KARATE (A) KARATE (A) KARATE (A) KARATE
SMIDIGHED

AEROB
Effekt FOR

FORBEREDENDE FASE Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag

1. Træning ANAEROB
Kap FOR

STYRKE
Maks./ 

Eksplosiv

KARATE (A)
A-niveau

2. Træning KARATE (A)
ANAEROB
Effekt FUN

KARATE (A) KARATE (A) KARATE (A) KARATE
SMIDIGHED

AEROB
Effekt FOR

KONKURRENCEFASE Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag

1. Træning STYRKE
Eksplosiv

KARATE
AEROB 

Effekt FUN

2. Træning KARATE (A)
ANAEROB
Kap FUN

KARATE (A) KARATE (A) KARATE (A)
SMIDIGHED



285Dansk Karate ForbundTræningsplanlægning

ÅRSPLAN OG FORMKURVE 21+ KUMITE ELITEATLET
Uge Stævne Form Karate Fysisk Uge Stævne Form Karate Fysisk

1   2 Grund For 27   1 Grund For 

2   3 For For 28   1 Grund For 

3   4 Kon For 29   1 Grund For 

4 Premier League (kat 7) 4 Kon For 30   1 Grund For 

5   3 For For 31   1 Grund For 

6   3 For Kon 32   1 Grund For 

7 Premier League (kat 7) 4 Kon Kon 33   2 For For 

8   4 Kon Kon 34   3 For For 

9 Series A (kat 6) 4 Kon Kon 35   3 For For 

10   3 For Kon 36   4 Kon Kon 

11 Premier League (kat 7) 4 Kon Kon 37 Series A (kat 6) 4 Kon Kon 

12   4 Kon Kon 38 Budapest (UDT kat 4) 4 Kon Kon 

13 Senior EM (kat 7) 5 Kon Kon 39 3 For Kon

14   3 For Grund 40 Premier League (kat 7) 4 Kon Kon 

15   3 For Grund 41 4 For Kon

16   3 For Grund 42 Polish (UDT kat 4) 4 Kon Kon 

17   4 Kon Grund 43   3 For Kon 

18 DM (kat 3) 4 Kon Grund 44   4 Kon Kon 

19   3 Grund Grund 45 Senior VM (kat 8) 5 Kon Kon 

20   2 Grund Grund 46   4 For Grund

21   1 Grund Grund 47 NM (kat 3) 4 Kon Grund

22   1 Grund Grund 48   3 Grund Grund

23   1 Grund Grund 49   2 Grund Grund

24   1 Grund Grund 50   1 Grund Grund

25   1 Grund Grund 51   1 Grund Grund

26   1 Grund For 52   1 Grund For 



286 Karate ATK

Bilag

Træningsplanlægning

UGEPLAN KUMITE SENIOR VERDENSKLASSEATLET

GRUNDFASE Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag

1. Træning ANAEROB
Effekt FOR

STYRKE
Grund

KARATE (A)
A-niveau

2. Træning KARATE (A) KARATE (A) KARATE (A) KARATE (A) KARATE
SMIDIGHED

AEROB
Effekt FOR

FORBEREDENDE FASE Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag

1. Træning ANAEROB
Kap FOR

STYRKE
Maks./ 

Eksplosiv

KARATE (A)
A-niveau

2. Træning KARATE (A)
ANAEROB
Effekt FUN

KARATE (A) KARATE (A) KARATE (A) KARATE (A)
SMIDIGHED

AEROB
Effekt FOR

KONKURRENCEFASE Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag

1. Træning STYRKE
Eksplosiv

KARATE
AEROB 

Effekt FUN

2. Træning KARATE (A)
ANAEROB
Kap FUN

KARATE (A) KARATE (A) KARATE (A)
SMIDIGHED



287Dansk Karate ForbundTræningsplanlægning

ÅRSPLAN OG FORMKURVE 21+ KUMITE VERDENSKLASSEATLET
Uge Stævne Form Karate Fysisk Uge Stævne Form Karate Fysisk

1   1 Grund For 27   1 Grund For 

2   2 Grund For 28   1 Grund For 

3   3 For For 29   1 Grund For 

4 Premier League (kat 7) 4 Kon For 30   1 Grund For 

5   3 For For 31   1 Grund For 

6   4 Kon Kon 32   1 Grund For 

7 Premier League (kat 7) 5 Kon Kon 33   2 For For 

8   4 Kon Kon 34   3 For For 

9 Series A (kat 6) 4 Kon Kon 35   3 For For 

10   4 For Kon 36   4 Kon Kon 

11 Premier League (kat 7) 5 Kon Kon 37 Premier League (kat 7) 5 Kon Kon 

12   4 Kon Kon 38 4 For Kon 

13 Senior EM (kat 7) 5 Kon Kon 39 4 For Kon

14   4 For Grund 40 Premier League (kat 7) 5 Kon Kon 

15   3 For Grund 41 4 Kon Kon

16   3 For Grund 42 Polish (UDT kat 4) 4 Kon Kon 

17   3 Fon Grund 43   3 For Kon 

18 DM (kat 3) 4 Kon Grund 44   4 Kon Kon 

19   3 Grund Grund 45 Senior VM (kat 8) 5 Kon Kon 

20   2 Grund Grund 46   4 For Grund

21   1 Grund Grund 47 NM (kat 3) 4 Kon Grund

22   1 Grund Grund 48  Premier League (kat 7) 4 Kon Grund

23   1 Grund Grund 49   3 Grund Grund

24   1 Grund Grund 50   2 Grund Grund

25   1 Grund Grund 51   1 Grund Grund

26   1 Grund For 52   1 Grund For 
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Bilag 

Skadesforebyggende øvelser



289Dansk Karate ForbundSkadesforebyggende øvelser

Skades- 
forebyggende  
øvelser
Udarbejdet i samarbejde mellem DKarF og Team Danmark

Bilag 3:



290 Karate ATK

Bilag 

Skadesforebyggende øvelser

ANKEL

Ankel 1 – eversion
Fastgør elastikken (mini band) på forfoden og træk det 
modsatte ben op for at give plads til elastikken. Drej 
anklen udad i en kontrolleret bevægelse og før langsomt 
tilbage til udgangsstilling

Ankel 1.a

Ankel 1.b

Ankel 2 – balance
Stå på et ben på den flade side af en Bosu bold. Placér 
hænderne i siden og hold balancen

Ankel 2.a

Ankel 3 - fodrand
Sid på en stol og fastgør elastikken (mini band) rundt 
om forfoden på den aktive fod og under foden på den 
passive fod. Løft den midterste del af foden uden at hæl 
eller tæer løftes

Ankel 3.a

Ankel 3.b
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CORE

Core 1 – dybe mavemuskler
Lig på ryggen med hofter og knæ bøjet 90 grader og 
armene strakte lige op i luften. Træk navlen ind og lav 
”flad mave” mens den ene arm og modsatte ben sænkes

Core 1.a

Core 1.b

Core 2 – etbensløft
Lig på ryggen, sæt bøjede ben i gulvet og armene ud 
til siden. Træk navlen ind og lav ”flad mave”. Løft det 
ene ben og bækkenet fri fra gulvet, så du kun ligger på 
skulderbladene  
 
Core 2.a

Core 2.b

Core 3 – planke med diagonalløft
Stå i plankestilling på tæer og hænder med strakt ryg. 
Hold balancen mens du løfter og strækker modsatte arm

Core 3.a

 

Core 3.b
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Bilag 

Skadesforebyggende øvelser

Core 4 – sideplanke med benløft
Stå i sideplanke på strakt arm med benet løftet og den 
anden arm op i luften. Hold balancen og forsøg at holde 
kroppen og arme/ben på samme linje

Core 4.a

Core 5 – Statisk udfordring
Stil dig i en stærk stilling med let spredte ben. Hold fast i 
en elastik med begge hænder strakt frem foran kroppen. 
Lad en makker forsøge at flytte dig væk fra din position 
ved at trække i elastikken

Core 5.a

BEN

Ben 1 - Copenhagen adduction
Placér dig på siden på underarmen med den anden hånd 
på hoften. Din makker holder fast om din øverste fod/
ben mens du løfter det nederste ben fri fra gulvet. Hold 
kroppen helt strakt. Løft det nederste ben op til det 
øverste. Hvis du vil øge sværhedsgraden, kan du bøje op 
og ned i hoften

Ben 1.a

Ben 1.b
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Ben 2 - Gluteus medius
Stå med skulderbredde mellem fødderne og en elastik 
(mini band) rundt om anklerne. Der skal være passende 
stræk på elastikken. Stå med let bøjede knæ og hofter 
og placer hænderne på hoften. Bevar strækket på 
elastikken mens du går sidelæns

Ben 2.a

Ben 2.b

Ben 3 - Squats med elastik
Stå med hoftebredde og fødderne pegende ligeud. 
Placér en elastik (mini band) rundt om benene lige under 
knæene. Gå ned til 90 grader med fokus på at sætte dig 
baglæns og ikke falde frem i knæene samtidig med at 
du presser knæene ud mod elastikken, så knæene ikke 
falder indad

Ben 3.a

Ben 3.b
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Ben 4 - Rumænsk etbens dødløft
Hold en kettlebell i begge hænder foran hoften. Løft 
det ene ben strakt bagud samtidig med at du bøjer 
overkroppen fremover indtil krop og ben er vandret

Ben 4.a

Ben 4.b

Ben 5 - Nordic hamstring
Hold kroppen oprejst mens du hviler på knæ og 
tåspidser. Lad en makker holde dine fødder fast mens 
du sænker overkroppen frem indtil du ikke kan mere. 
Brug baglåret til at trække dig tilbage igen. Du kan bruge 
armene til at sætte fra på gulvet så du kan komme helt 
ned i øvelsen

Ben 5.a

Ben 5.b
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Ben 6 - Swings
Stå med en kettlebell foran hoften. Sæt dig ned som en 
squat, mens du med strakte arme lader kettlebell svinge 
tilbage mellem dine ben. Sving den fremad, mens du 
rejser dig op og giver den et skub med hoften

Ben 6.a

Ben 6.b
 

Ben 7 - Etbens squat på bold
Hav en stor bold placeret mellem din ryg og en væg. Læn 
dig bagud og stil dig på ét ben. Udfør et squat og skub 
dig op igen. Pas på at dit knæ ikke kommer ud over dine 
tæer og hav fokus på at ryggen skal være ret

Ben 7.a

Ben 7.b



296 Karate ATK

Bilag 

Skadesforebyggende øvelser

SKULDER

Skulder 1 - kombiøvelse
Hold fast i en elastik med begge hænder i overhåndsgreb 
og bred fatning foran kroppen. Din makker holder fast 
i den anden ende af elastikken og skal yde passende 
modstand gennem hele øvelsen, hvilket kan betyde at 
makkeren skal rykke tættere på i de momenter som er 
svære og længere væk i de momenter, som er nemme. 
Første moment trækker du elastikken bagud som i en 
”rowing-bevægelse”. Sørg for at dine underarme peger 
lige frem når du har samlet skulderbladene. I næste 
moment skal du rotere i skulderen, så elastikken bliver 
løftet op over skulderhøjde (stadig med bøjede arme). I 
tredje moment skal du strække armene op over hovedet 
og undgå at du svajer samtidig. I sidste moment skal 
du trække armene bagud, så du aktiverer bagsiden af 
skulderen

Skulder 1.a

Skulder 1.b
 

Skulder 1.c

Skulder 1.d
 

Skulder 1.e
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Kost til konkurrencer - karate

HVAD KAN JEG GØRE HJEMMEFRA?
Medbring fødevarer hjemmefra, ex:
• Havregryn 
• Rugbrød/boller
• Frugtstænger, myslibarer, fedtfattige kiks
• Energibarer, sportsdrikke, salttabletter
• Kakaobrikker
• Tørret frugt/nødder

VED ANKOMST TIL DESTINATION
Køb fødevarer når du ankommer til, fx:
• Frisk frugt
• Kildevand
• Yoghurt 
• Fedtfattigt pålæg i skiver

HVAD SPISER JEG I DAGENE OP TIL KONKURRENCEN?
• Hold dig så vidt muligt til madvarer du kender
• Vær opmærksom på, at du typisk er mindre fysisk aktiv, når du er mesterskab, i forhold til når du træner, går i skole 

og går på arbejde – tilpas mængden!
• Overvej en fiberfattig kost hvis du vejer for meget eller blot vil opnå et eksplosivt boost som følge af reduceret vægt 

(læs om fiberfattig kost på sidste side) – en fiberfattig kost kan give omkring 1 % vægttab (individuelt bl.a. efter hvor 
fiberrigt man plejer at spise).

ALLE STRATEGIER OMKRING VÆGTTAB OP TIL KONKURRENCER SKAL VÆRE AFPRØVET MED 
SUCCES HJEMMEFRA!
• Størrelsen på vægttab
• Timing
• Typer af strategier for vægttab

HVAD SPISER JEG AFTENEN FØR KONKURRENCEN?
• Masser af kulhydrat (halvdelen af tallerkenen består af ris, pasta, kartofler, lyst brød)
• Moderat protein (en kvart tallerken lyst kød, fjerkræ, fisk)
• Grøntsager (en kvart tallerken)
• Hvis du har tendens til nerver/kvalme på kampdagen, er dette måltid ekstra vigtigt!

HVAD SPISER JEG TIL MORGENMAD FØR KONKURRENCEN?
• Spis gerne 3 timer før kamp
• Vælg noget du kender og har det godt med

Forslag:
• Havregryn med mælk og sukker/rosiner samt et glas juice
• Yoghurt med mysli og lidt frisk frugt
• Lys/semigrov bolle med ost og marmelade
• Velegnet til nerver/kvalme:
 • Drikkeyoghurt, smoothie, saft og sportsdrik
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NÅR DIN VÆGT ER UNDER VÆGTGRÆNSEN?
Indvejning 1-2 dage før?
• Indtag 2-3 l væske umiddelbart inden vejning
• Indtag mange kulhydrater de sidste 2 dage inden indvejning – ris, pasta, brød, kartofler
• Hav særligt fokus på at indtage lette kulhydrater umiddelbart efter træningspas: Lyst brød, saft, sportsdrik, 

energibar

Indvejning samme dag?
• Indtag 1-1,5 l væske 1-2 timer inden vejning 
• Indtag mange kulhydrater de sidste 2 dage inden indvejning – ris, pasta, brød, kartofler
• Hav særligt fokus på at indtage lette kulhydrater umiddelbart efter træningspas: Lyst brød, saft, sportsdrik, 

energibar

NÅR DIN VÆGT ER OVER GRÆNSEN OG INDVEJNING ER SAMME DAG SOM KONKURRENCEN?
Maximalt anbefalet vægttab 1-2 kg (ved kropsvægt 50-100 kg) 

Hvad gør jeg inden indvejning?
• Begrænser væske- og fødeindtag
• Fysisk aktivitet med varmt tøj
• Sauna/karbad

Hvad gør jeg efter indvejning?
• Indtager væske, salt og sukker
• Fx. 50 kg
 • 3 sportsdrikke á 0,5 l
 • Kom en salttablet i hver sportsdrik
 • Hvis der er mindst 2 timer til første kamp, kan en sportsdrik erstattes af en energibar for sukkerindhold, men husk 

at drikke vand med salttablet som erstatning for sportsdrikken
 • Kan du ikke drikke den ønskede mængde inden første kamp, skal du fylde på mellem kampene
• Fx. 100 kg
 • 6 sportsdrikke á 0,5 l

NÅR DIN VÆGT ER OVER GRÆNSEN OG INDVEJNING ER 1-2 DAGE FØR KONKURRENCEN?
Maximalt anbefalet vægttab 2-4 kg (ved kropsvægt 50-100 kg) 

HVAD GØR JEG INDEN INDVEJNING?
• Begrænser væske- og fødeindtag
• Fysisk aktivitet med varmt tøj
• Sauna/karbad 
• Dehydrering kan give 1-2 % vægttab, det er bedre at få vægttabet om morgenen inden konkurrencen end aftenen 

før eller endnu værre flere dage inden.
• Det er bedre at bruge dehydrering som vægttab end at begrænse fødeindtaget

Hvad gør jeg efter indvejning?
• Indtager væske (1-2 l), salt og sukker i de første 2 timer efter indvejning
• Herefter genoptages normal måltidsrytme
• Husk dog at komme salt på maden samt drikke 0,5-1,0 l væske ved hvert hovedmåltid, indtil vægten er tilbage på 

normal
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HVAD SPISER JEG UNDER KONKURRENCEN?
Under opvarmning
• Indtag væske/sportsdrik – se afsnittet om indvejning!
• Lette kulhydrater
• Frugtkiks, frugt, bar

Når stævnet er i gang
• Kort pause (0-30 min.)
 • Indtag primært flydende energi
• Mellem pause (30-90 min.)
 • Flydende energi kombineret med lette kulhydrater
• Lange pauser (2-3 timer)
• Indtag et reelt mellemmåltid (lys bolle med fedtfattigt pålæg, kakao + frugt, yoghurt med mysli)
• Opsamling sidst på dagen (4-6 timer)
 • Restitutionsmåltid efter sidste kamp (fx kakao plus energibar)
 • Hovedmåltid 3-4 timer inden opsamling (mange kulhydrater, lidt fedt, lidt protein fx stor sandwich eller pastasalat)
 • Mellemmåltid cirka 90 min. før kamp

FIBERFATTIG KOST
• En fiberfattig kost (”low-residue diet”) kan bruges i sportsgrene, hvor man skal flytte egen vægt eksplosivt
• Man kan opnå et akut vægttab på op til 1 kg ved at indtage fødevarer som ikke binder vand
• Dette skal afprøves under ”sikre” forhold, før man gør det til et titelmesterskab!
• Kosten skal indtages i de sidste 2 dage inden konkurrencen

Indtag
• Lyst brød, hvid pasta og ris
• Lyst kød, fisk, fjerkræ, æg
• Morgenmad med lavt fiberindhold
• Mælkeprodukter
• Moderate mængder frugt uden skræl eller kerner
• Juice uden frugtkød, saft, sportsdrik
• Energi- og proteinbarer

Undgå
• Fuldkorn 
• Grøntsager 
• Mørkt kød
• Tørrede bønner og nødder
• Frugt med skræl og frø, tørret frugt
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