
Klubben  

Budo Sportskarate Holstebro 

blev grundlagt af tidligere 

landsholdskæmper, Europa- 

og Verdensmester i veteran-

klassen, Kim Brix Andersen. 

 

Vi træner både traditionelt Wado Ryu karate og 

sportskarate. 

Vi er en selvstændig klub under Randori 

Kampsportscenter i Holstebro og medlem af 

WIKF Denmark, Dansk Karate Forbund, DIF, DAI 

og Wado International Karate-Do Federation. 

 

Vi er kendt nationalt og internationalt for 

klubbens elitekamphold. Vi er blandt de 5 

stærkeste klubber i Danmark på kumite-siden. 

Vi er meget aktive på turneringssiden på alle 

niveauer og har plads til alle! 

 

Kontakt os 

Mail og web-site 

info@budosportskarate.dk 

www.budosportskarate.dk 

Adresse 

Budo Sportskarate Holstebro 

Gartnerivej 43 

7500 Holstebro 

Formand 

Lone Viberg Larsen - 4041 7075 

 

Cheftræner 

Kim Brix Andersen - 2690 0524 

Facebook grupper 

Budo Sportskarate Holstebro (åben gruppe) 

Budo Sportskarate - Medlemmer (lukket gruppe 

for medlemmer og forældre)  

 

Vision og mission 

Vi prioriterer kumite-delen med basis i den 

traditionelle praksis. Vi vil være Midtjyllands 

bedste klub! 
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Budo Sportskarate Holstebro 

 

In Pursuit of Excellence 

Karatetræning lærer dig en blanding af fysisk og 

mental træning + respekt, pli, og god opførsel. 



Træningstider 

Tirsdag 

07:30 – 09:00 Elitekamphold 

16:30 - 17:30 Mini / begynderhold (6 - 10 år) 

17:30 - 19:00  Mellemhold for begyndere og  

                          lettere øvede (fra 9 år) 

18:30 - 20:00  Stor hold for øvede og elitehold 

 

Onsdag 

15:30 - 17:00 Elite hold  

 

Torsdag 

16:30 - 17:30 Mini / begynderhold (6 - 10 år) 

17:30 - 19:00 Mellemhold for begyndere og  

          lettere øvede (fra 9 år) 

18:30 - 20:00  Storhold for øvede og  

 elitekamphold 

 

Fredag 

15:45 - 17:15 Fællestræning (fra 9 år) 

 

Lørdag 

10:00 - 12:00 Fællestræning (fra 9 år) 

 

Søndage i lige uger Tumle-karate (Randori) 

10:00 - 12:00 Tumle hold (fra 3 år) med  

                     deltagelse af forældre 

 

Vil du prøve karate? 

Ønsker du at prøve kræfter med karate, skal du 

møde op i klubben til en af vores træningstider. 

Vi byder nye medlemmer velkommen hele året 

rundt. 

Karate kræver intet forhåndskendskab og er for 

alle uanset alder og køn. Børn skal dog være 

fyldt seks år, inden de starter med at træne.  

Du kan gratis deltage i 4-5 prøvetimer, inden du 

beslutter dig for at blive medlem.  

 

Til prøvetimerne skal du have løstsiddende tøj 

på - eksempelvis en t-shirt og et par jogging-

bukser. Du bør medbringe et håndklæde, hvis du 

vil i bad efter træningen.  

Karatetræning er mere end læren om at forsvare 

sig. Det er en måde at komme i form, træne sind 

og psyke. 

Udstyr og priser 

Til karate behøver du den hvide dragt, der kaldes 

en “gi”. Du kan købe en begynderdragt med 

bælte for ca. 300 kr. gennem klubben. 

 

Kontingentet er 700 kr. pr. halvår (2017). 

Du kan låne udstyr (handsker, fødder og ben-

beskyttere) til kumite (kamp) i klubben. 

Til turneringskampe skal du have en 

tandbeskytter, der kan købes for ca. 50 kr. i 

klubben. 

Der er tegnet forsikring på alle medlemmer.  

Vi respekterer hinanden og passer på hinanden 

under træningen. 

 


