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Horsens Shotokan karate Cup 2013

Sted:
Stævnet afholdes lørdag den 23. november i Forum Horsens 
Langmarksvej 53, Horsens.

Tidsplan:
07.30 - 08.30 Registrering af deltagere 9 - 17 år
09.00 - 10.00 Registrering af deltagere 18 - 99
08.00 - 08.30 Morgenkaffe for dommere og officials
08.30 - 08.45 Dommermøde
08.45 - 09.00 Coachmøde
09.15 - Stævnestart
12.30 - 13.00 Frokost
13.10 - Stævnet fortsætter
15.00 - 15.30 Jubilæumsevent
15.30 - Stævnet fortsætter
16.30 - Finaler for master

Afvikling:
Puljerne vil blive afviklet i rækkefølge startende med de yngste først, der startes med kata.
Alle finaler til og med senior vil blive afviklet på arealet.
Finaler for master afvikles på samme areal kl.16.30.
Alle dommere vil være SKIF dommere.

Stævne regler:
Gældende regler er SKIF-regler. (Sep. 2005) Kan ses på SKIF.dk
Der anvendes Ippon-Han Shobu 1,5 point i alle indledende runder.
Sanbon Shobu 3 point anvendes fra 21 år og kun mænd i finaler.

Yderligere information:
For yderligere oplysninger henvises til stævnets hjemmeside www.karatecuphorsens.dk
Spørgsmål mv. sendes til karatecup@horsens-shotokan.dk

Tilmelding:
Der henvises til hjemmesiden. Tilmeldingsfrist er den 12. november.

Stævne ansvarlig:
Kjeld Eidnes

Kampsport i Horsens - Historien
I 1967 blev det for første gang muligt at træne japansk kampsport i Horsens. Dengang
trænede man kun judo og jiu jitsu, men i 1973 begyndte Christian Nielson og Gert Miller,
to tidligere judo- og jiu jitsu-kaer, at få lektioner i karate i Århus, og inden længe havde
Horsens Judo- og jiu jitsu klub også en karateafdeling. Karate var dengang relativt
ukendt og omgærdet af en vis mystik, så mange benyttede sig af muligheden for at træne
denne ”nye” og spændende kampsport, heriblandt navne som John Wilmot, Kurt
Rasmussen og Kjeld Eidnes.

Karateafdelingen voksede sig hurtigt stor, og i december 1975 blev Gert
Miller,som den første i Jylland, gradueret til sort bælte. Hidtil var træningen foregået i
forskellige gymnastiksale på byens folkeskoler, men i perioden 1975 - 1977 blev der
etableret ikke færre end to karate klubber i Horsens: Horsens Judo- Jiu jitsu- og
Karateklub, med Gert Miller, John Wilmot og Kjeld Eidnes som de fremtrædende
personlighede. De indtog det gamle æggepakkeri i Claus
Cortsensgade. Kurt Rasmussen startede Horsens Shotokan
Karate-Do Kai, som først havde til huse i Houmannsgade
og siden i Rosingsgade.Torben Nielsen bør i den forbindelse
nævnes.

Kjeld Eidnes startede i 1987 Hoyo Karate Do i
Christianholmsgade. Klubben flyttede i 1990 på Strandkærvej
men lukkede i 1995. Mange medlemmer forsatte deres
træning i Horsens Budocenter. I forbindelse med etableringen af
Horsens Budocenter i 1992 blev man enige om en
sammenlægning af Horsens Shotokan Karate-Do Kai og
karateafdelingen af Horsens Judo- Jiu jitsu- og karateklub.
Klubben kom herefter til at hedde Horsens Shotokan Karate, og havde Kurt Rasmussen
som chefinstruktør frem til 1996, hvor Jesper Dam Petersen overtog posten. I august 2008
flyttede klubben til sine egne lokaler på Ormhøjgårdvej 1 i den sydlige del af Horsens, hvor
den stadig holder til i dag. Her har klubben ca. 300 m2 lyse og velindrettede lokaler og
tæller ca. 150 medlemmer hvoraf størstedelen er børn og unge mennesker. Klubben ledes af
en traditionel klubbestyrelse på 6 personer med Flemming Ege som formand og Jesper
Dam Petersen som chefinstruktør. Klubben har 20 højt graduerede instruktører, der
tilsammen har trænet i ca. 330 år.
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